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Koncentratory tlenu zostały przekazane do strzelińskiego szpitala
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Powstanie farma fotowoltaiczna w Muchowcu 
Gmina Strzelin podpisała umowę na dzierżawę 11 ha działki w Muchowcu. Ma tam powstać farma fotowoltaiczna z około 27 

tysiącami paneli o łącznej mocy ok. 8 MW. O planowanej inwestycji rozmawialiśmy z przedstawicielami firmy SV11 z Warszawy, 
która wydzierżawiła grunt. 

Tworzone z pasją
Bombki szydełkowe, aniołki, dzwo-

neczki, stroiki, a także bardziej nietypowe 
ozdoby świąteczne oferuje Ewa Chamu-
czyńska, która zajmuje się rękodziełem. 
Kobieta tworzy także wiele innych przed-
miotów użytkowych i dekoracyjnych jak 
dżinsowe torby, maskotki na szydełku czy 
zabawki edukacyjne.

Mieczysława Olczyk poleca na święta karpia z grzybami

Przepis na karpia z grzybami
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Prezentujemy prze-

pis na świąteczną potrawę, którą przygotowuje się w bardzo 
prosty sposób. Przepis podała jedna z członkiń Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Gościęcicach. 

Weekendowa szkoła rodzenia 
Ośrodek Intensywnej Rehabilitacji Ruchowej Fizjo-Med w Strzelinie uruchamia Weekendową Szkołę Rodzenia „Bocianek”. 

Jaką ofertę przygotowano dla przyszły rodziców i ile wynosi koszt zajęć? 

KRÓLOWEJ JADWIGI W REMONCIE

Sporym zainteresowaniem cieszą się czerwone aniołki 
i dzwoneczki

BĘDĄ KOLEJNE DOFINANSOWANIA 
W styczniu rozpocznie się nabór do kolejnej edycji konkursu 

dotyczącego wymiany starych pieców węglowych. Zaintereso-
wanie mieszkańców dofinansowaniem jest bardzo duże. Do po-
przedniego konkursu zgłosiło się aż 113 osób. Z uwagi na ogra-
niczone środki wsparcie przyznano 42 mieszkańcom.  
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Z programu skorzystało 2361 uczniów

Wypłacono ponad 700 tys. zł 
Z końcem listopada zakończył się nabór wniosków do pro-

gramu „Dobry start”. To świadczenie wypłacane raz w roku 
rodzinom na zakup wyprawki szkolnej, potocznie nazywane 
świadczeniem 300 plus. Obsługą programu zajmuje się Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie. Przypomnijmy, 
że świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziec-
ko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku 
życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują 
świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Rodziny 
otrzymują świadczenie bez względu na dochód. Na terenie gmi-
ny Strzelin, wsparcie otrzymało 2361 uczniów. Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej przyjął 1766 wniosków o przyznanie 
świadczenia „Dobry start”. Wypłacono łącznie 708 300 zł.

RED

Pamiętaj o wymianie 
wodomierza

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie przypomina 
o konieczności wymiany do końca roku wodomierzy, których 
ważność legalizacji kończy się 31 grudnia 2020 r. Pięcioletni 
okres ważności legalizacji liczy się od 1 stycznia roku następują-
cego po roku, w którym legalizacja została dokonana, określony 
poprzez dwie ostatnie cyfry w/w roku na plombie legalizacyjnej 
umieszczonej na wodomierzu. W przypadku wodomierzy wody 
bezpowrotnie zużytej możliwe jest również odczytanie terminu 
ważności legalizacji na fakturze. Odbiorca usług zobowiązany 
jest do wymiany wodomierzy na swój koszt. W przypadku wy-
miany we własnym zakresie konieczne jest telefoniczne zgłosze-
nie terminu wymiany wodomierza oraz zgłoszenie gotowości 
wodomierza do ponownego oplombowania (usługa bezpłatna). 
Jednocześnie informujemy, że ZWiK w Strzelinie może doko-
nać wymiany wodomierza na zlecenie. Koszt wymiany jedne-
go wodomierza wynosi 50 zł + VAT na terenie Strzelina lub 
70 zł + VAT poza Strzelinem - warunkiem przyjęcia zlecenia 
jest  zakup wodomierza z aktualną legalizacją.  Usługa obejmuje 
przyjazd pracownika, wymontowanie wodomierza oraz zamon-
towanie nowego licznika zakupionego przez zleceniodawcę 
wraz z oplombowaniem (bez wymiany dodatkowych elemen-
tów instalacji ani przeróbek).

ZWiK Strzelin

Kanalizacja 
w Pławnej 
coraz bliżej
Dużym zainteresowa-
niem cieszył się prze-
targ Zakładu Wodo-
ciągów i Kanalizacji 
w Strzelinie na reali-
zację inwestycji pn. 
„Budowa kanalizacji 
sanitarnej w miejsco-
wości Pławna – Trze-
śnia – etap Ia.” 

Oferty złożyło 8 przed-
siębiorstw. Najkorzystniejszą 
ofertę zaproponował Zakład 
Instalacyjno - Budowlany 
ISAN-BUD z Niemodlina 
(woj. opolskie). Firma wyko-
na inwestycję za ponad 2,7 
mln zł. Najdroższa oferta 
w przetargu opiewała na po-
nad 4,2 mln zł. Przypomnij-
my, że wcześniej strzeliński 
ZWiK pozyskał na realizację 
inwestycji dofinansowanie 
w ramach operacji „Gospo-
darka wodno-ściekowa Pro-
gramu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (PROW) na lata 
2014-2020”. Pomoc finanso-
wa z UE to blisko 2 mln zł. 
Inwestycja obejmuje budo-
wę sieci kanalizacji sanitar-
nej w systemie grawitacyj-
no - tłocznym dla Pławnej 
(głównie tzw. nowego osie-
dla) o sumarycznej długości 
kanałów grawitacyjnych po-
nad 4,3 km i kanałów tłocz-
nych (ok. 2 km) oraz jednej 
pompowni ścieków. Prace 
mają ruszyć jeszcze w grud-
niu, a zakończą się w sierpniu 
2021 r. Dodajmy, że w 2019 
r. ZWiK Strzelin wykonał 
kanał tłoczny o długości pra-
wie 2 km. Prace zrealizowano 
metodą bezwykopową.

RED

INFORMACJA 
Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin
Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie oraz Biuletynie 

Informacji Publicznej  podana jest informacja o sprzedaży 
bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 6  

położonego  na terenie miasta Strzelina w granicach działki nr 45 M 15.

W poniedziałek, 30 listopada zakończył się Powszechny Spis Rolny. Od 1 września do końca 
listopada w całej Polsce prowadzone było to największe badanie rolnictwa, którego wyniki posłużą 
do kreowania programów rozwojowych rolnictwa i obszarów wiejskich oraz dostarczą szczegóło-
wych informacji o sytuacji społecznej, ekonomicznej i demograficznej rolników. Udział w badaniu 
był obowiązkowy dla każdego rolnika. W gminie Strzelin możemy pochwalić się 100 % wynikiem. 
Wszystkie gospodarstwa rolne zostały spisane. Do spisania było 589 gospodarstw indywidualnych 
i 12 gospodarstw osób prawnych. Spis opierał się przede wszystkim na samospisie internetowym. 
Oprócz tego rolnik mógł spisać się poprzez infolinię lub terenowego rachmistrza. Nasi rolnicy 
stanęli na wysokości zadania. - Chciałabym im serdecznie podziękować za poświęcony czas. 
Dziękuję również naszym rachmistrzom, którzy w dobie pandemii wywiązali się ze swoich 
obowiązków – mówi burmistrz Strzelina Dorota Pawnuk. Przed nami Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań, który rozpocznie się w kwietniu 2021 r. Mamy nadzieję, że nasi mieszkańcy 
również licznie i chętnie wezmą w nim udział.

RED

W GĘSIŃCU POWSTAJE PARKING 
Przy świetlicy w Gęsińcu trwają prace związane z wykonaniem miejsc parkingowych. Do-

tychczas parkujące w tym miejscu samochody rozjeżdżały teren tworząc koleiny. Problem nara-
stał jesienią i wczesną wiosną. 
Nie wyglądało to estetycznie. 
Rada sołecka zabiegała o wy-
konanie parkingu. Gmina 
Strzelin opracowała koncep-
cję zagospodarowania tego 
terenu obejmującą utworze-
nie miejsc parkingowych oraz 
wykonanie nasadzeń drzew 
i krzewów. Koncepcja została 
zaakceptowana przez radę so-
łecką. Obecnie firma Z.R.B. 
Beata Musiałowska ze Strze-
lina wykonuje 10 miejsc par-
kingowych wraz z dojazdem 
do nich i odwodnieniem. Na-
wierzchnia zostanie wykonana z szarej kostki betonowej. Pasy rozdzielające miejsca parkingowe 
oraz łącznik z obecnym placem przed sceną będą z czerwonej  kostki. Część środków na ten cel 
przeznaczyło sołectwo Gęsiniec. Do zadania dołożył się również Strzeliński Ośrodek Kultury.

RED

Zakończył się Powszechny Spis Rolny

Ponad 600 gospodarstw spisanych 

Nawierzchnia parkingu została wykonana z kostki betonowej
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Świąteczny rozkład jazdy
W Wigilię Świąt Bo-

żego Narodzenia 24 
grudnia 2020 r. (czwar-
tek) oraz w sylwestra, 
31 grudnia 2019 r. 
(czwartek) Strzelińska 
Komunikacja Publicz-
na będzie realizować 
wszystkie kursy na li-
niach miejskich i pod-
miejskich, których od-
jazd z dworca w Strzelinie zaplanowany jest do godziny 16:00. 
Popołudniowe kursy zaplanowane po godzinie 16:00 nie będą 
już realizowane. Przypominamy również, że w Święta Bożego 
Narodzenia, 25 i 26 grudnia 2020 r. (piątek i sobota), w Nowy 
Rok 1 stycznia 2021 r. (piątek) oraz w Święto Trzech Króli 6 
stycznia 2021 r. (środa), Strzelińska Komunikacja Publiczna 
nie będzie prowadzić przewozów pasażerskich.

Ponadto informujemy, że od 15 grudnia 2020 r. przyspie-
szony o 10 minut został poranny kurs na linii 1 (Strzelin-Kar-
szów-Strzelin). Odjazd z przystanku Strzelin/Dworzec został 
przesunięty z godziny 4:45 na 4:35. Przyspieszeniu uległy więc 
odjazdy z każdego przystanku na tej linii w: Strzelinie, Miko-
szowie, Dobrogoszczy, Karszowie, Piotrowicach i Pęczu. Ko-
rekta odjazdu spowodowana jest zmianą rozkładu jazdy PKP, 
który został wdrożony 13 grudnia.

RED

W wigilię Bożego Narodzenia oraz sylwestra Strzelińska 
Komunikacja Publiczna będzie obsługiwać paseżerów 
do godziny 16

Trwa remont ul. Królowej 
Jadwigi w Strzelinie. Tę gmin-
ną inwestycję realizuje firma 
AS-BUD z Wawrzęcic i ma 
kosztować gminę Strzelin po-
nad 170 tys. zł. Przypomnij-
my, że remont poprzedziła 
inwestycja Zakładu Wodo-
ciągów i Kanalizacji, który 

Na ulicy Królowej Jadwigi trwają intensywne prace

Stowarzyszenie Aglomera-
cja Wrocławska przekazało 
sto pulsoksymetrów napalco-
wych gminie Strzelin. To nie-
pozorne, ale bardzo przydat-
ne urządzenia elektroniczne 
służące do nieinwazyjnego 
pomiaru saturacji krwi, czyli 
stopnia jej nasycenia tlenem. 
Badanie jest banalnie proste. 
Pulsoksymetr zakłada się 
na palec ręki, a resztę robi już 
elektronika aparatu. Czujnik 
wbudowany w urządzenie 
mierzy procentowe nasyce-
nie hemoglobiny tlenem oraz 
puls. Pulsoksymetry są wyko-
rzystywane m.in. u pacjentów 
z chorobami układu odde-

 Otrzymane przez gminę Strzelin pulksoksymetry trafiły do kilku instytucji

Podziękowanie 
za wsparcie

Firma Sievert, producent wysokiej jakości 
materiałów budowlanych marki quick-mix, 
wsparła powstanie strzelińskiego muralu, 
upamiętniającego 100. rocznicę zwycięskiej 
Bitwy Warszawskiej. 

Przypomnijmy, że ten patriotyczny mural został namalo-
wany w październiku, na ścianie budynku przy ul. Rybnej. 
Do powstania tego dzieła, wykonanego przez artystów z Aka-
demii Sztuk Pięknych z Warszawy, użyto akrylowych farb 
przeznaczonych do malowania na fasadach budynków. Farby 
przekazała nieodpłatnie właśnie firma Sievert. Mural pokryto 
też lakierem zabezpieczającym jego powierzchnię. Niedawno 
inicjatorka muralu – burmistrz Dorota Pawnuk oficjalnie po-
dziękowała za to cenne wsparcie prezesowi Sieverta. Warto 
podkreślić, że prezes Waldemar Pilczek bardzo życzliwie od-
niósł się do tej inicjatywy i jest pod bardzo dużym wrażeniem 
efektów pracy artystów warszawskiej ASP. Dodajmy, że fir-
ma Sievert chętnie angażuje się w różne lokalne inicjatywy. 
Uczestniczyła już m.in. w dwóch edycjach akcji proekologicz-
nej pn. „Strzelin dla Środowiska. Pakuj ekologicznie”.

Przypomnijmy, że o powstanie strzelińskiego muralu zadbał 
społeczny komitet, którego pracami kierował jego przewodni-
czący - Michał Kołodnicki.

RED

Burmistrz wręczyła statuetkę z podziękowaniem  prezesowi Waldemarowi Pilczkowi

Przekazali sto pulsoksymetrów
chowego, chorobami serca, 
nadciśnieniem czy cukrzy-
cą. Mogą być także bardzo 
przydatne w monitorowaniu 
stanu zdrowia osób z CO-
VID-19. 

Pulsoksymetry od Aglo-
meracji Wrocławskiej tra-
fią m.in. do naszej publicz-
nej przychodni, lokalnych 
stowarzyszeń oraz straży 
miejskiej i państwowej 
straży pożarnej. U straża-
ków pulsoksymetry będą 
elementem zestawów ra-
townictwa medycznego. 
Warto podkreślić, że w ta-
kie urządzenia wcześniej 
wyposażono już gminne 

jednostki OSP. Przypomnij-
my, że nasz samorząd jest 
członkiem stowarzyszenia 
Aglomeracja Wrocławska, 

zrzeszającego 25 dolnoślą-
skich gmin. Dodajmy, że pod-
czas pandemii otrzymaliśmy 
od Aglomeracji Wrocławskiej 
m.in. środki dezynfekujące, 
rękawiczki i maski.

RED

KRÓLOWEJ JADWIGI W REMONCIE
na ul. Królowej Jadwigi wy-
mienił wodociąg i przyłącza. 
W ramach remontu AS-BUD 
wykona m.in. nowe chodniki 
i nawierzchnię jezdni z kostki 
betonowej. Na ulicy zaprojek-
towano jezdnię z betonowej 
kostki o szerokości 5 metrów 
oraz obustronne chodniki wy-

konane również z betonowej 
kostki. Zjazdy na posesję będą 
miały taką samą nawierzchnię 
jak chodniki, a ich szerokość 
zostanie dostosowana do sze-
rokości bram wjazdowych. 
Przy remoncie będą wyko-
rzystane kamienne krawęż-
niki. O remont ul. Królowej 

Jadwigi starały się również 
władze Osiedla Zachodnie-
go. Dodajmy też, że nowa 
organizacja ruchu przewiduje 
zakaz wjazdu dla wszystkich 
za wyjątkiem mieszkańców tej 
ulicy oraz służb. Remont ma 
potrwać do 28 grudnia.

RED

Konkurs dla organizacji pozarządowych 
Na początku grudnia Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin ogłosiła otwarty konkurs ofert dla organizacji 

pozarządowych w  zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i  rekreacji na  2021 rok. 
Oferty można składać do 29 grudnia 2020 r. Więcej szczegółowych informacji, w tym ogłoszenie o konkur-
sie, wzór karty oceny merytorycznej oraz wzór oferty realizacji zadania publicznego dostępne są na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Strzelin.

RED
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Niedawno Gmina Strzelin 
odebrała siedem wiat śmiet-
nikowych, wykonanych przez 
wspólnoty mieszkaniowe 
i Spółdzielnię Mieszkaniową 
Lokatorsko-Własnościową 
w Strzelinie w ramach pro-
gramu „Czyste podwórko". 
Wnioskodawcy otrzymają 
po 5000 zł. Łącznie, Gmina 
Strzelin przeznaczyła 35 000 zł 
na wsparcie wspólnot i spół-
dzielni w budowie wiat, które 
bez wątpienia przyczynią się 
do poprawy wizerunku miasta, 
a mieszkańcom ułatwią pra-
widłową segregację odpadów. 
Przypominamy, że w ubiegłym 
roku trzy wspólnoty mieszka-
niowe skorzystały z dofinan-
sowania na budowę wiat. Zain-
teresowanie dotacjami rośnie, 
dlatego strzeliński magistrat 
stara się zabezpieczyć środki 
finansowe na kontynuację pro-
gramu w 2021 r. 

Dotację otrzymały:
1. Wspólnota Mieszka-

niowa przy ul. Kwiatkow-
skiego w Strzelinie.

2. Wspólnota Mieszka-
niowa „Nasz Dom” przy 
ul. św. Jana w Strzelinie.

Dotację otrzymała m.in. Wspólnota Mieszkaniowa „Nasz Dom” przy ul. św. Jana w Strzelinie

Planują państwo budo-
wę farmy fotowoltaicznej 
na 11 ha działce pod Mu-
chowcem. Co dokładnie 
zakłada inwestycja? 

Paula Antczak (Dyrektor 
ds. Prawnych i współwła-
ściciel SV 11): Na począt-
ku warto wspomnieć o tym, 
w jaki sposób powstała spół-
ka SV 11, planująca rozwój 
farmy fotowoltaicznej w pań-
stwa gminie. SV 11 jest spół-
ką celową, utworzoną przez 
osoby zarządzające firmą So-
laris Ventum (stąd skrót SV). 
Firmę tworzą wykwalifikowa-
ni menedżerowie, którzy po-
siadają bogate doświadczenie 
w rozwoju projektów foto-
woltaicznych w Polsce. Część 
z nas posiada wykształcenie 
inżynierskie w kierunku ener-
getyki, uzyskane między inny-
mi na Politechnice Warszaw-
skiej. Tworzymy zespół ludzi, 
którzy zrealizowali już wiele 
takich farm. Doświadczenie 
w branży, a także po prostu 
czysta chęć zadbania o lepszą 
przyszłość dla naszych dzieci 
i środowisko naturalne, wpły-
nęły na decyzję o inwestowa-
niu w zieloną energię. 

Dagmara Piwko (Dy-
rektor ds. Technicznych 
i współzałożyciel SV 11): 
Odpowiadając na pytanie, 
co dokładnie zakłada inwe-
stycja, musimy odnieść się 
do liczb. Koncepcja inwesty-
cji, zanim wejdzie w życie, jest 
dokładnie planowana i prze-
liczona. W ramach inwestycji 
przewiduje się zagospoda-
rowanie 11 ha powierzchni, 
z łączną mocą paneli foto-
woltaicznych do około 8 
MW, i ilością paneli około 27 
000 sztuk. Należy zaznaczyć, 
że ostateczna technologia 
zostanie wybrana na etapie 
projektowania i poszczególne 
parametry mogą ulec zmianie, 
ze względu na dynamiczny 
rozwój technologii związa-
nej z odnawialnymi źródłami 
energii. Zakładamy, że łącznie 
taka inwestycja może koszto-
wać nawet do 15 milionów 
złotych. Oczywiście, liczby 
te mogą zostać odpowiednio 
skorygowane, po uzyskaniu 
ostatecznych decyzji i po-
zwoleń miejscowych organów 
co do powierzchni inwestycji 
(decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach, pozwole-
nie na budowę) oraz ustale-
niu warunków przyłączenia 
instalacji do operatora, który 
będzie odbierał wyproduko-
waną energię.

W Muchowcu planowana jest budowa podobnej farmy fotowol-
taicznej (zdj. poglądowe)

Inwestycja może 
kosztować nawet 
15 mln zł Powstanie farma fotowoltaiczna w Muchowcu 

Gmina Strzelin podpisała umowę na dzierżawę 11 ha działki w Muchowcu. Ma tam powstać farma fotowoltaiczna 
z około 27 tysiącami paneli o łącznej mocy ok. 8 MW. O planowanej inwestycji rozmawialiśmy z przedstawicielami 
firmy SV11 z Warszawy, która wydzierżawiła grunt. 

Kiedy planujecie 
rozpoczęcie prac i ile 
one potrwają? 

PA: Prace związane 
z budową instalacji mogą 
rozpocząć się dopiero 
po uzyskaniu pozwole-
nia na budowę i zazwy-
czaj udaje się osiągnąć 
ten etap do około 2 lat 
od momentu podpisania 
umowy dzierżawy. Sama 
budowa może potrwać 
od około pół roku do roku. 
Bezproblemowa budowa 
jest możliwa wtedy, kiedy 
nie napotyka się problemów 
związanych z terenem budo-
wy, czy tempem wydawania 
określonych przez prawo 
decyzji i pozwoleń. Niestety, 
w związku z panującą pande-
mią czas wydawania decyzji 
administracyjnych znacznie 
się przedłużył.

Na jakiej zasadzie dzia-
ła farma fotowoltaiczna?

DP: Inwestycja będzie po-
legała na wytwarzaniu energii 
elektrycznej przy wykorzysta-
niu promieni słonecznych. 
Projektowana elektrownia fo-
towoltaiczna wytwarza ener-
gię elektryczną z modułów 
fotowoltaicznych w postaci 
prądu stałego, a następnie, 
poprzez inwertery, prze-
kształca na prąd przemienny. 
Każdy moduł jest zbudowa-
ny z pojedynczych ogniw fo-
towoltaicznych połączonych 
w sposób równoległy i służy 
do produkcji energii elek-
trycznej w wyniku zjawiska 
fotowoltaicznego. Moduły 
mogą być łączone szerego-
wo oraz równolegle w celu 
uzyskania projektowanego 
napięcia i mocy wyjściowej 
systemu. Panele fotowolta-
iczne zostaną pogrupowane 
w powtarzalne sekcje oraz 
ustawione w równomiernie 
rozmieszczonych rzędach. 
Będą one połączone z inwer-
terem za pomocą przewodów 
dedykowanych do instalacji 
fotowoltaicznej. 

Jakie są szacunki jeśli 
chodzi o wyprodukowa-
ną energię elektryczną 
i co się z nią później 
stanie? Czy z inwestycji 
zyskają także mieszkańcy? 

PA: Energia uzyskana z in-
stalacji fotowoltaicznej jest 
tak zwaną energią czystą, któ-
ra jest uznawana za przyjazną 
środowisku. Z elektrowni 

o mocy planowanej w Mu-
chowcu można uzyskać nawet 
9600 MWh rocznie. Wypro-
dukowana energia elektrycz-
na jest wprowadzana do sieci 
dystrybucyjnej i może zasi-
lić np. kilka tysięcy domów. 
Promieniowanie słoneczne 
jest powszechnie dostępnym, 
naturalnym źródłem energii, 
a najefektywniej może być 
wykorzystane właśnie lokal-
nie, np. w państwa gminie. 
Fotowoltaika wyróżnia się 
prostotą instalacji, jest łatwa 
do wykorzystania zarówno 
dla przemysłu jak i przez 
gospodarstwa domowe i jest 

bezemisyjna, tzn. nie 
wytwarza uciążliwego 
hałasu, nie stwarza za-
grożenia dla zwierząt 
i roślin i łatwo wtapia 
się w krajobraz. 

DP: Dzięki instalacji 
elektrowni fotowol-
taicznej mieszkańcy 
zyskają przyjazne źró-
dło energii. Inwestycja 
to także dodatkowe 

miejsca pracy dla firm wyko-
nawczych lub na późniejszym 
etapie, dla takich które zajmują 
się wsparciem i utrzymaniem 
inwestycji (np. służby porząd-
kowe, odśnieżające, ochrona, 
itp.). Dla gminy elektrownia 
fotowoltaiczna będzie również 
źródłem przychodu w postaci 
podatku od nieruchomości.

Wspominałyście panie 
o tym, że instalacja foto-
woltaiczna nie jest uciąż-
liwa. Zatem farma foto-
woltaiczna jest bezpieczna 
dla środowiska i zdrowia 
ludzi?

PA: Zgodnie z prowadzo-
nymi badaniami, głównie 
w związku z wydawaniem 
decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, elek-
trownie fotowoltaiczne nie 
wpływają szkodliwie na ota-
czające środowisko, zdrowie 
ludzi, czy obiekty sąsiadu-
jące. Są to przedsięwzięcia 
proekologiczne i pożądane 
z punktu widzenia ochrony 
środowiska, które umożliwia-
ją produkcję energii czystej, 
ograniczając tym samym emi-
sję szkodliwych czynników 
do atmosfery. Przypomina-
my, że zgodnie z Dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady, w sprawie promowa-
nia stosowania energii ze źró-
deł odnawialnych, Polska jest 
zobligowana do zwiększenia 
udziału energii, która jest wy-
twarzana z OZE. Technolo-
gie te bowiem charakteryzują 
się brakiem emisji, niskimi 
kosztami eksploatacyjnymi 
oraz niższymi kosztami in-
westycyjnymi. Energia sło-
neczna, jako niewyczerpalne 

źródło energii w świetny 
sposób wpisuje się w te wy-
mogi. Co więcej, na terenie 
przeznaczonym pod inwe-
stycję nie występują obiekty 
uzdrowiskowe czy zabytko-
we. Inwestycja nie powsta-
nie na terenie parku naro-
dowego czy rezerwatu, lecz 
na nieużytkach. Ze względu 
na brak prowadzenia upraw 
polowych przez okres trwa-
nia inwestycji teren ten stanie 
się cenniejszy przyrodniczo. 
W miarę potrzeb grunty pod 
elektrownią są bowiem zasa-
dzone trawami i innymi rośli-
nami (w tym także miododaj-
nymi). W takich warunkach 
wiele gatunków zwierząt 
znajdzie bezpieczne schro-
nienie traktując ją jak bioróż-
norodną łąkę. Jeśli w przy-
szłości będzie to możliwe, 
na terenie inwestycji mogą 
powstać np. pasieki, do za-
mieszkania przez pszczoły. 
Takie wykorzystanie gruntów 
w trakcie inwestycji w foto-
woltaikę staje się coraz po-
wszechniejsze.

Rozmawiał Jakub Olejnik

Ułatwią prawidłową segregację odpadów 

Wybudowali wiaty śmietnikowe

3. Wspólnota Mieszka-
niowa „Apollo” przy ul. 
Rybnej w Strzelinie.

4. Spółdzielnia Miesz-
kaniowa Lokatorsko-Wła-
snościowa w Strzelinie 
- wiata dla mieszkańców 
budynków przy ul. Ko-
ścielnej 1, ul. Kościelnej 5, 
Rynek 1-15.

5. Spółdzielnia Miesz-
kaniowa Lokatorsko-Wła-
snościowa w Strzelinie 
- wiata dla mieszkańców 
budynków przy ul. Staszi-
ca 15 oraz 17-23).

6. Spółdzielnia Mieszka-
niowa Lokatorsko-Własno-
ściowej w Strzelinie - wiata 
dla mieszkańców budyn-

ków przy ul. Floriana 3 i 5, 
Rynek 2-6).

7. Spółdzielnia Miesz-
kaniowa Lokatorsko-Wła-
snościowej w Strzelinie 
- wiata dla mieszkańców 
budynków przy ul. Św. M. 
Archanioła 1-3-5, ul. Ko-
ścielna 3, Rynek 17-23).

RED
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Na jakie najczęściej pro-
blemy natrafiacie państwo 
przy odbiorze odpadów 
komunalnych od miesz-
kańców gminy?

- Wspólnie z Urzędem Mia-
sta i Gminy Strzelin w dal-
szym ciągu dążymy do pro-
pagowania selektywnego 
gromadzenia odpadów wśród 
mieszkańców. Jednak jak wia-
domo jest to proces długoter-
minowy i wymaga stałej kon-
troli odbieranych odpadów. 
Problemem jest jeszcze nie 
zakorzenione wśród miesz-
kańców przekonanie do selek-
cji. Mimo, że widać wielki po-
stęp w tym zakresie to jednak 
jest pewien procent stanowią-
cy załamanie tego działania. 
Stale jesteśmy w kontakcie 
z urzędem, gdzie przekazuje-
my zdjęcia z informacją o ad-
resie, gdzie występuje problem 
z zachowaniem odpowiedniej 
selekcji, jak również innych 
nieprawidłowości.

Przy odbiorze odpadów 
dostarczacie państwo 

Firma KOMUS jest podwykonawcą operatora obsługującego odbiór i wywóz odpadów z terenu gminy Strzelin

Zbiórka wielkogabarytów cieszyła się dużym zainteresowaniem 

Zebrali ponad 90 ton odpadów 
W drugiej połowie listopada zakończyła się zbiórka odpadów wielkoga-

barytowych prowadzona w sołectwach gminy Strzelin. Niepotrzebne, zu-
żyte przedmioty odbierali pracownicy firmy KOMUS według ustalonego 
harmonogramu. Mieszkańcy mieli okazję bezpłatnie oddać m.in. meble 
domowe i ogro-
dowe (szafy, stoły, 
wersalki, sofy, krze-
sła, fotele itp.), ele-
menty wyposażenia 
mieszkań (dywany, 
materace, kołdry, 
poduszki, walizki, 
torby podróżne, 
lampy i żyrandole), 
sprzęt sportowy 
i rekreacyjny, a także 
zużyte opony samo-
chodowe (maksy-
malnie 8 szt.), pralki, lodówki, zamrażarki, telewizory, sprzęt sportowy itp. 
Łącznie odebrano ponad 94 tony odpadów wielkogabarytowych, które 
trafiły do Zakładu Gospodarowania Odpadami w Gaci. Podczas prowa-
dzonej zbiórki na szczęście udało się uniknąć przypadków demontażu 
i wywozu sprzętu RTV i AGD przez osoby zajmujące się nielegalnym 
odbiorem złomu. W ubiegłym roku ten proceder powtarzał się w nie-
mal każdej miejscowości. – Mieszkańcy byli wyczuleni, aby patrzeć 
kto podjeżdża po sprzęt. Nie wystawiali też go zbyt wcześnie przed 
posesje, aby nie kusić potencjalnych złodziei – zaznacza Kaczmarek. 
Niestety, zdarzały się przypadki wystawiania przez mieszkańców odpa-
dów nieobjętych zbiórką. – Nie możemy odbierać m.in. odpadów re-
montowo-budowlanych (np. elementów armatury sanitarnej), opon 
z samochodów ciężarowych, pojemników po środkach ochrony 
roślin, karnistrów itp. Ogłoszenia o zbiórce oraz wyszczególnienie 
odpadów przekazane zostały wszystkim sołtysom oraz udostęp-
nione na portalach społecznościowych Gminy Strzelin. Tam, gdzie 
zdarzały się przypadki wystawienia przedmiotów nieobjętych zbiór-
ką właściciele byli informowani, że muszą pozbyć się odpadów wy-
wożąc je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Strzelinie – 
informuje urzędniczka.  

JO

Odpady wielkogabarytowe odbierali pracownicy firmy KOMUS

Dobra wiadomość dla osób, które chcą wymienić stary piec węglowy 

BĘDĄ KOLEJNE DOFINANSOWANIA 
W styczniu rozpocznie się nabór do kolejnej edycji konkursu dotyczącego wymiany starych pieców wę-
glowych. Zainteresowanie mieszkańców dofinansowaniem jest bardzo duże. Do poprzedniego konkur-
su zgłosiło się aż 113 osób. Z uwagi na ograniczone środki wsparcie przyznano 42 mieszkańcom.  

W poprzednim numerze gazety pisaliśmy o programie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację sys-
temów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego”. Przy-
pomnijmy, że zakłada on wymianę starych pieców węglowych (kopciuchów) na piece opalane peletem, piece gazowe 
czy instalacje odnawialnych źródeł energii. Realizowany jest on w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego. Wartość dofinansowania o które mogli starać się mieszkańcy to maksymalnie 25 tys. zł (85% 
poniesionych kosztów kwalifikowanych). Do strzelińskiego magistratu wpłynęło 113 wniosków, z których wyłoniono 
42. Z uwagi na ograniczone środki, 700 tys. zł, o dofinansowaniu decydowała ocena merytoryczna wniosków. - Gmina 
Strzelin nie decydowała o kształcie projektu i regulaminie konkursu. Przydział dofinansowania odbywał się 
w oparciu o ściśle określoną punktację, która została opracowana przez lidera projektu Gminę Domaniów 
i dyspozytora unijnych środków czyli Urząd Marszałkowski. Wątpliwości odnośnie przyznanej punktacji na-
leży zgłaszać do lidera projektu – wyjaśnia Magdalena Kaczmarek, specjalista ds. ochrony środowiska Urzędu Miasta 
i Gminy Strzelin. Osoby, których wnioski zakwalifikowały się do dofinansowania otrzymają teraz decyzję o przyznaniu 
grantu. Należy zaznaczyć, że inwestycję można rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy. Dofinansowanie otrzymuje 
się po wykonaniu wymiany starego kotła na podstawie przedstawionych faktur.  

Warto dodać, że w styczniu 2021 r. ruszy nabór do kolejnej edycji konkursu.  Osoby, którym nie udało się uzyskać 
wsparcia będą mogły więc jeszcze raz złożyć wnioski. – Według regulaminu premiowane są wnioski niskokosz-
towe, czyli w przedziale od 15 tys. zł do 20 tys. zł oraz te, które są oparte na odnawialnych źródłach energii. 
Nie podlegają dofinansowaniu montaże kotłów na ekogroszek – zaznacza Kaczmarek. 

JO

Na ulicy Michałkiewicza oczyszczono 
kanalizację deszczową

Oczyścili kanalizację na ul. Michałkiewicza
W związku z licznymi podtopieniami posesji przy ul. Michałkiewicza w Strzelinie, 

Gmina Strzelin dokonała geodezyjnej inwentaryzacji kolektorów przez geodetę oraz 
wykonała kompleksowe oczyszczenie kanalizacji deszczowej w ulicy oraz separatora. 
Podjęto także próbę oczyszczenia odpływów do rzek, które niestety nie powiodły się. 
Okazało się, że kolektory na odcinku pomiędzy Młynówką rzeką Oławą są niedroż-
ne z powodu przemieszczenia się kręgów. W związku z tym zachodzi konieczność 
wymiany wadliwych odcinków między Młynówką a rzeką. Obecnie opracowywana 
jest dokumentacja remontu kolektorów. Gmina zamierza wykonać prace latem przy 
najniższym poziomie wód. Do tego momentu kolektory będą udrażniane na bieżąco, 
aby umożliwić spływ wód z ulicy Michałkiewicza. 

RED

„W dalszym ciągu zdarzają się przypadki 
niepoprawnego segregowania odpadów” To proces długotrwały 

Firma FB Serwis odbiera odpady komunalne na terenie gminy Strze-
lin. Z jej przedstawicielem Piotrem Baweyem rozmawialiśmy o pro-
blemach jakie napotykają, przypadkach nieprawidłowej segregacji 
i współpracy z firmą KOMUS.

worki. Jak wygląda ich 
rozdawanie – ile otrzymuje 
jedno gospodarstwo?

- Worki dostarczamy przy 
okazji odbioru frakcji, gdzie 
jest tego konieczność. W na-
szym przypadku na bio oraz 
metale i tworzywa. Odbieramy 
składowane worki, a zostawia-
my na wymianę. Zauważamy 
bardzo wzmożone ilości prze-
kazywanych worków na od-
pad BIO. Są lokalizacje, gdzie 
ilości przekraczają 15 worków. 
Stanowi to nieproporcjonalny 
procent w stosunku do innych 
nieruchomości.

Zdarza się, że mieszkań-
cy zgłaszają opóźnienia 
w odbiorze opadów. Z cze-
go mogą one wynikać?

- Nie obserwujemy w ostat-
nim czasie takiego trendu. Od-
biory realizowane są zgodnie 
z harmonogramem. Jeżeli wy-
stępują sporadyczne zgłosze-
nia to dotyczą niewystawienia 
pojemnika przez mieszkańca 
na czas, nieodebranie z powo-
du niepoprawnej segregacji itp.

Czy zdarza-
ją się sytuacje 
nieodbierania od-
padów z powodu 
nieprawidłowego 
segregowania 
śmieci przez 
mieszkańców? 
Czy takich 
przypadków jest 
dużo? 

- W dalszym ciągu 
zdarzają się przypad-
ki niepoprawnego 
segregowania odpa-
dów, gdzie w odpa-
dach zmieszanych 
znajdują się plastiki, 
jak i w pojemniku 
na papier. Zauważamy także 
ułamek ludzi, którzy wrzucają  
do odpadu zmieszanego gruz 
czy bio.

Jak wygląda państwa 
udział w odbieraniu od-

padów od innych wytwór-
ców np. firm?

- Jeżeli chodzi o odbiór 
odpadów z nieruchomości 
niezamieszkałych na tere-
nie Strzelina to zdecydo-
wanie stawia nas w świetle 

lidera. Obsługujemy bardzo 
dużą ilość tego typu jedno-
stek od czasu wyłączenia ich 
przez UM.

Jak zmieniła się go-
spodarka śmieciowa 

z państwa perspektywy 
po wprowadzeniu nowych 
zasad w lipcu bieżącego 
roku?

- Byliśmy przygotowani 
na tego typu przejście. Nowe 
zasady obowiązujące od lipca 
nie wprowadziły w naszych 
działaniach istotnych zmian, 
które by utrudniły lub zabu-
rzyły harmonogram odbioru 
odpadów. Ogólny obraz zmian 
na pewno wyjdzie na lepsze, 
przyczyni się do zwiększenia 
stopnia segregacji, „porządku 
odpadowego”.

Jak układa się współ-
praca z podwykonawczą 
firmą KOMUS, która 
odbiera odpady na terenie 
naszej gminy?

- Firma ZPHU Komus Sp. 
z o.o. jest dobrym partnerem 
biznesowym jak pokazuje 
wspólne działanie na gminie 
Strzelin. Każdy z nas uczy się 
specyfiki obsługi lokalnego 
rynku a zdecydowanie łatwiej 
jest funkcjonować kiedy ma 
się partnera znającego ten 
rynek. Pozwala to nam się 
rozwijać i oferować solidne 
wsparcie.

Dziękuje za rozmowę 
Jakub Olejnik
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Z prac Rady Miejskiej Strzelina

W tym roku działania jed-
nostki w pewnym względzie 
zdominowane były panującą 
pandemią. W tym zakresie de-
cyzją wojewody dolnośląskiego 
strażnicy ściśle współpracowali 
z policją. - Przeprowadzali-
śmy wspólne patrole, pod-
czas których  kontrolowali-
śmy stosowanie przepisów 
związanych z COVID-19, 
w tym również osoby prze-
bywające na kwarantannie 
- mówi komendant Straży 
Miejskiej w Strzelinie Ireneusz 
Kuropka. - Kontroli stosowa-
nia przepisów związanych 
z pandemią dokonywaliśmy 
również samodzielnie. Po-
nadto dostarczaliśmy posił-
ki osobom przebywającym  
na kwarantannie – dodaje. 
Działania jednostki nie ogra-
niczały się tylko do spraw 
związanych z pandemią. - 
Kontrolowaliśmy gospoda-
rowanie odpadami, niele-
galne wyrzucanie śmieci, 
utrzymanie porządku 
na terenie gminy, spalanie 

1. Uchwała w sprawie uchwalenia Rocznego Programu 
Współpracy Gminy Strzelin z organizacjami pozarządowy-
mi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na 2021 rok.

2. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Prze-
ciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Strzelin na 2021 rok.

3. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych dla Mia-
sta i Gminy Strzelin na 2021 rok.

4. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla GĘSIŃCA – CZĘŚĆ II.

5. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego STRZELIN – POCZTOWA.

6. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego STRZELIN - KRZEPICKA III.

7. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad po-
noszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

8. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek oraz 
zwolnień w podatku od nieruchomości.

9. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych.

10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/66/11 
Rady Miejskiej Strzelina z 19 kwietnia 2011 r. w sprawie emisji 
obligacji komunalnych.

Nowe oświetlenie 
w Parku Wschodnim

Wyłoniono już wy-
konawcę II etapu budo-
wy oświetlenia w Parku 
Wschodnim przy ul. 
Staszica w Strzelinie. 
Tę gminną inwestycję 
zrealizuje przedsiębior-
stwo ITINET z Zielo-
nej Góry, które zapro-
ponowało w przetargu 
144 900 zł. Na początku 
grudnia w magistracie 
podpisano stosowną umo-
wę, a w ramach zadania 
w Parku Wschodnim zo-
stanie zamontowanych 
na słupach ponad 30 
nowych, energooszczęd-
nych opraw z niezbędną infrastrukturą. Dodajmy, że elementem 
tego przedsięwzięcia będzie również doświetlenie wyniesionego 
przejścia dla pieszych przy ul. Marii Konopnickiej. Dla wykonaw-
cy nie będzie to pierwsza taka realizacja w naszym mieście. Przy-
pomnijmy, że firma ITINET była odpowiedzialna za wykonanie 
oświetlenia Parku Miejskiego im. Armii Krajowej. 

Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo w chętnie uczęsz-
czanym miejscu publicznym, jakim jest Park Wschodni. Przed-
sięwzięcie zwiększy też skuteczność monitoringu miejskiego. 
Warto podkreślić, że o inwestycję zabiegały m.in. władze Osiedla 
Wschodniego.

RED

Umowę podpisał współwłaściciel firmy ITINET Robert 
Wojniusz

Nowe wiaty przystankowe
Na początku grudnia zakończyła się budowa sześciu wiat przy-

stankowych na terenie gminy Strzelin. Nowe wiaty zostały zamon-
towane na przystankach autobusowych w Strzelinie na osiedlu 
„Na skarpie” przy ul. Pułaskiego, a także w Krzepicach, Pławnej, 
Strzegowie i w dwa 
w Pęczu. Zadanie 
zostało sfinansowa-
ne z gminnego bu-
dżetu oraz funduszy 
sołeckich i funduszu 
osiedlowego. Przy 
okazji naprawiono 
kilka zdewastowa-
nych przez wandali 
wiat. Cztery szyby 
wstawiono w miejsce 
wybitych na przystan-
kach w Gęsińcu (ul. Akacjowa), Muchowcu,a także przy ul. Wojska 
Polskiego i Puławskiego w Strzelinie. Wymieniono również znisz-
czoną ławkę w wiacie przy przystanku na dworcu w Strzelinie. 

RED

Nowa wiata stanęła m.in. przy ulicy Pułaskiego w Strzelinie

Publikujemy wykaz uchwał podjętych na listopadowej, XXVII sesji Rady Miejskiej Strzelina. 
Z ich treścią można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Strzelin 
w zakładce „Uchwały Rady Miejskiej Strzelina”.

11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od oso-
by fizycznej nieruchomości zabudowanej, położonej we wsi 
Ludów Polski – dz. nr 61/6 AM 1.

12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawie-
nie gruntu stanowiącego własność Gminy Strzelin – dz. nr 
285/14 AM 35 oraz nr 19/13 AM 36 obręb Strzelin.

13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
gruntu stanowiącego własność Gminy Strzelin – część dz. nr 
104/5 AM 1 obręb Warkocz.

14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie 
prawa własności w drodze umowy darowizny na rzecz Skarbu 
Państwa – Sądu Okręgowego we Wrocławiu lokalu użytkowe-
go, mieszczącego się w budynku nr 3-5 przy ul. Bolka I Świd-
nickiego w Strzelinie.

15. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte 
wykonywanie swoich zadań przez dyrektorów następujących 
szkół i placówek oświatowych: Przedszkola Miejskiego „Ko-
lorowa Kraina” w Strzelinie, Publicznej Szkoły Podstawowej 
Nr 5 im. Bolka I Świdnickiego, Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Kuropatniku oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 
w Strzelinie

16. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr XI/117/03 
Rady Miejskiej Strzelina z 24 września 2003 roku w sprawie 
przyznania tytułu: „Honorowy Obywatel Miasta Strzelina”.

RED 

Zakupy w CUKiT
Centrum Usług Komunal-

nych i Technicznych w Strze-
linie zakupiło do prac dro-
gowych samochód ciężarowy 
marki Renault Master o pojem-
ności silnika 2463 cm2. Samo-
chód posiada kabinę na siedem 
osób, skrzynię samowyładow-
czą wysypującą na trzy strony 
oraz specjalistyczne oznakowa-
nie drogowe wraz z zewnętrz-
nym oświetleniem pulsa-
cyjnym. Wcześniej jednostka 
kupiła młot udarowy spalinowy, 
wyremontowano także ciągnik, 
przyczepę i zbiornik do emul-
sji asfaltowej. Zakupiono także 
sprzęt do zimowego utrzymania 
chodników. CUKiT wzbogacił się 
o dwie montowane posypywarki 
i dwa specjalistyczne pługi. 

RED
Samochód ciężarowy marki Renault 
Master to nowy nabytek CUKiT-u

 Jednostka kupiła także sprzęt do zi-
mowego utrzymania chodników

Ponad 1200 interwencji Koniec roku to do-
bry czas na podsu-
mowania. Krótkie 
sprawozdanie z dzia-
łalności w 2020 r. 
przedstawiła Straż 
Miejska w Strzelinie. 
Jednostka interwe-
niowała 1214 razy, 
w tym 470 spraw do-
tyczyło wykroczeń. 

w piecach CO, stosowanie 
przepisów prawa o ruchu 
drogowym. W tym ostatnim 
zakresie w szczególności 
kontrolowaliśmy pojazdy 
nieprawidłowo parkujące 
zbyt blisko przejść dla pie-
szych oraz skrzyżowań 
utrudniających ruch oraz 
pojazdy ciężarowe parkują-
ce w miejscach do tego nie 
wyznaczonych. Podejmo-
waliśmy działania wobec 
właścicieli psów, którzy nie 
stosowali się do obowią-
zujących przepisów, psy 
bezdomne umieszczaliśmy 
w schroniskach - wymie-

nia. Ogółem Straż Miejska 
w Strzelinie do 9 grudnia 
wykonała 1214 interwencji, 
w tym 470 spraw dotyczyło 
wykroczeń, spośród których 
wymierzono 75 mandatów 
karnych. - Pamiętajmy jed-
nak, że strzelińska straż 
miejska ma ograniczone 
zasoby kadrowe, nie może 
być jednocześnie w kilku 
miejscach, dlatego tak waż-
na jest współpraca ze społe-
czeństwem, informowanie 
nas o zaobserwowanych 
nieprawidłowościach. Za 
wszelkie informacje ser-
decznie dziękujemy – za-

znacza. Korzystając z okazji 
komendant Straży Miejskiej 
w Strzelinie za naszym po-
średnictwem pragnie złożyć 
życzenia. - Z okazji zbli-
żających się Świąt Boże-
go Narodzenia składamy 
wszystkim mieszkańcom 
życzenia zdrowia i pogody 
ducha. Niech czas spędzo-
ny w gronie najbliższych 
napełni serca spokojem 
i życzliwością a nowy rok 
2021 przyniesie wiele rado-
ści i sukcesów – życzy Irene-
usz Kuropka. 

RED

Straż Miejska w Strzelinie podejmowała w tym roku szereg działań
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Remonty i renowacje
Centrum Usług Komunalnych i Technicznych w Strzelinie 

prowadziło w ostatnim czasie szereg różnych zadań. W Do-
brogoszczy zakończo-
no kolejny etap budowy 
chodnika, który został 
wyłożony typową kostką 
betonową typu Polbruk. 
Wartość inwestycji wy-
niosła 4 tys. zł, a środki 
pochodziły z funduszu 
sołeckiego. W Dobro-
goszczy wykonano rów-
nież piłkochwyty o wy-
sokości ok. 6 metrów. 
Obecnie pracownicy 
jednostki prowadzoną 
budowę chodnika w Sko-
roszowicach. Wartość inwestycji sfinansowanej z funduszu 
sołeckiego to 9 tys. zł. W Skoroszowicach został również na-
prawiony dach altany. 

CUKiT wyremontował mieszkanie socjalne przy ul. Konopnic-
kiej w Strzelinie. Ukończył również generalny remont mieszkania 
chronionego przy ulicy Krzepickiej w Strzelinie o powierzchni 40 
m2, składającego się z łazienki z prysznicem i wc, wyposażonej 
kuchni oraz pokoju z dwoma łóżkami, szafą, stolikiem z krzesła-
mi. W mieszkaniu jest pralka i lodówka. Zamontowany został 
piec na ekogroszek i wydzielony teren przynależny z zejściem 
z pokoju. Dodajmy, że mieszkanie chronione jest formą pomocy 
społecznej przygotowującą osoby tam przebywające do prowa-
dzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w co-
dziennym funkcjonowaniu. 

Pracownicy jednostki wyremontowali również mur przy 
Cmentarzu Ewangelicko – Reformowanym przy ul. Pułaskiego 
w Strzelinie. Renowacja polegała na uzupełnieniu fug spoinują-
cych kamień i wymianie zmurszałej niestabilnej cegły podtrzy-
mującej mur. Uzupełniono również stopień wejściowy na teren 
cmentarza. Odświeżona została elewacja na administrowanym 
przez jednostkę budynku przy ulicy Wolności w Strzelinie. Zakres 
prac obejmował otynkowanie ubytków na ścianie, zagruntowanie 
i pomalowanie istniejącej stolarki. Nowego wyglądu nabiera także 
ogrodzenie cmentarza w Żeleźniku. Wcześniej wyremontowano 
tam bramę, obecnie malowane jest ogrodzenie. 

Jednostka zakończyła montaż siedmiu aluminiowych gablot 
ogłoszeniowych, które stanęły w Bierzynie, Strzegowie, Szczawinie, 
Górcu, Mikoszowie, osiedlu Piastowskim oraz osiedlu Południo-
wym w Strzelinie. Zakończono prace przy wykonaniu podbudów 
ze stopami fundamentowymi i nawierzchnią z kostki betonowej 
pod wiaty przystankowe w Pęczu (2 sztuki), Krzepicach, Strzego-
wie, Pławnej oraz przy ul. Pułaskiego w Strzelinie. 

RED

CUKiT zakończył remont chodnika w Dobrogoszczy

W tym roku władze gminy 
Strzelin ze względu na pan-
demię COVID-19 musiały, 
niestety, odwołać cieszący się 
dużym zainteresowaniem tra-
dycyjny, Strzeliński Jarmark 
Bożonarodzeniowy „Przed-
smak Świąt”. Zdecydowano 
jednak, że warto wesprzeć 
lokalnych przedsiębiorców 
oraz umożliwić mieszkańcom 
zakup produktów związa-
nych z nadchodzącymi świę-
tami. I tak narodził się po-
mysł Bazarku Świątecznego, 
z którego skorzystało blisko 
20 wystawców i wielu miesz-
kańców. Chętni wystawcy 
zgłaszali swój udział w Cen-
trum Usług Komunalnych 
i Technicznych w Strzelinie, 
które zajęło się wszystkimi 
kwestiami organizacyjnymi. 
Oczywiście wystawcy nie po-
nosili żadnych kosztów. 

Na stoiskach można było 
zakupić m.in. choinki, świą-
teczne ozdoby, potrawy, 
prezenty, miody oraz wiele 
innych przydatnych w przed-
świątecznym okresie produk-
tów. Wśród wystawców nie 
zabrakło stoiska Gospodar-

Na bazarku można się było zaopatrzyć w piękne świąteczne ozdoby

 Na bazarku rozdawano gminne kalendarze i torby ekologiczne

Inicjatorem i liderem tej 
współpracy była gmina Strze-
lin, a wszyscy partnerzy wzięli 
aktywny udział w przygoto-
waniu publikacji. Wydawnic-
two zawiera najważniejsze 
informacje dotyczące obsza-
ru Wzgórz Strzelińskich. Za-
warto tam m.in. informacje 
o przyrodzie (faunie i florze), 
ale też zaprezentowano naj-
ciekawsze miejsca, zabytki 
i atrakcje. To pierwsze tego 
typu wydawnictwo obejmu-
jące obszar Wzgórz Strzeliń-
skich. Album nie tylko posze-
rzy wiedzę odbiorców, ale też 
promuje ten atrakcyjny pod 
względem przyrodniczym, 
turystycznym i krajobrazo-
wym, teren.   

Publikacja zawiera profe-
sjonalny materiał zdjęciowy, 
tłumaczenie tekstu polskiego 

Atrakcje dla aktywnych

Na starym lodowisku 
powstanie wyjątkowe miejsce
W przyszłym roku będzie realizowany kolejny projekt, 
wybrany przez mieszkańców w ramach Strzelińskiego 
Budżetu Obywatelskiego. 

Temat zagospodarowania dawnego lodowiska na strefę ak-
tywnego wypoczynku już kilka razy pojawiał się na łamach na-
szej gazety. Piszemy o nim po raz kolejny, bo jest już gotowa 
dokumentacja techniczna, której przygotowanie zlecił strze-
liński samorząd.  Co znalazło się w tym projekcie? Już pobież-
na lektura dokumentacji pokazuje, że będzie to pierwszy taki 
obiekt w całym powiecie strzelińskim.  W ramach tego zadania 
docelowo powstanie m.in.  miasteczko rowerowe, tor rowe-
rowy pumptrack z modułowych elementów i długo wyczeki-
wany przez strzelińską młodzież – skatepark. Przebudowana 
zostanie trybuna główna obiektu, a ta boczna będzie całko-
wicie rozebrana.   Teren strefy aktywnego wypoczynku zo-
stanie odpowiednio oświetlony i monitorowany . Opracowana 
dokumentacja dzieli projekt na dwa etapy. Pierwszy obejmuje 
m.in. budowę miasteczka rowerowego i toru rowerowego typu 
pumptrack. W ramach drugiego etapu powstanie m.in. skate-
park, trybuna, oświetlenie oraz monitoring. 

RED

Poszerza wiedzę 
i promuje region OWOC PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY 

Pojawiła się nowa, regionalna publikacja. „Album przyrodniczo-
-krajobrazowy rejonu Wzgórz Strzelińskich” to wspólny projekt sa-
morządów – Strzelina, Ziębic, Przeworna, powiatu strzelińskiego 
oraz Nadleśnictwa Henryków. Na  jego realizację pozyskano środ-
ki z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu.

na język angielski oraz opra-
cowanie kartograficzne ob-
szaru Wzgórz Strzelińskich.  
Publikacji nadano też numer 
ISBN.  

Na realizację projektu 
Gmina Strzelin pozyskała 
dotację z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu w wysokości 
ponad  37  tys. zł, która sta-
nowiła 90% kosztów kwalifi-
kowanych projektu. Całkowi-
ta wartość projektu wyniosła 
prawie 42 000 zł. Partnerzy 
partycypowali w tym przed-

sięwzięciu w kwotach 
od 565, 42 zł do 1413, 
55 zł.

W ramach zadania 
kompleksowo opraco-
wano i wydano album 
w nakładzie 1500 
egzemplarzy. 500 eg-
zemplarzy otrzymał 
lider projektu - gmina 
Strzelin, a pozosta-
ły nakład został po-
dzielony wśród pozostałych 
partnerów. Album będzie 
kolportowany nieodpłatnie. 
W gminie Strzelin będzie 
trafiał  m.in. do uczestników 

różnych konkursów oraz pa-
sjonatów ziemi strzelińskiej. 
Oczywiście będzie też już 
niebawem dostępny w lokal-
nych bibliotekach. 

RED 

Bazarek zamiast 
jarmarku Przedświąteczne handlowanie
W sobotę, 12 i 19 
grudnia na strze-
lińskim targowisku 
miejskim odbył się 
Bazarek Świątecz-
ny, zorganizowany 
przez Gminę Strzelin 
oraz Centrum Usług 
Komunalnych i Tech-
nicznych w Strzelinie. 

stwa Malinowskich z Ciepło-
wód, na którym można się 
było zaopatrzyć m.in. w wie-
losmakowe miody, pierniki 
itp. Na gminnym stoisku roz-

dano kilkaset kalendarzy oraz 
toreb ekologicznych. Przypo-
mnijmy, że torby wykonano 
w ramach proekologicznej 
akcji „Strzelin dla Środo-

wiska. Pakuj Ekologicznie” 
w partnerstwie z kilkoma lo-
kalnymi przedsiębiorstwami. 

RED 
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Koncentratory tlenu trafiły do przychodni i szpitala

Urządzenia do leczenia 
pacjentów z COVID-19

Siedem koncentratorów tlenu, zakupionych przez lokalne firmy, trafiło 
już do strzelińskiego szpitala. Te nowoczesne urządzenia będą wykorzysta-
ne w leczeniu 
pacjentów 
chorych 
na COVID-19. 

Inicjatorem 
tej akcji wspie-
rającej szpital 
powiatowy był 
radny Rady 
Miejskiej Strze-
lina Wojciech 
Zieliński,
a na prośbę burmistrz Doroty Pawnuk pozytywnie odpowiedziały lokalne 
przedsiębiorstwa: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie (zakupił 
aż trzy koncentratory), TECE, Agro-Polen Chociwel, Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji w Strzelinie oraz Arkadiusz i Wojciech Osińscy. Zakup ósmego 
koncentratora sfinansowała gmina Strzelin, a urządzenie trafiło do naszej 
miejskiej przychodni (PZLA). 

Koncentrator tlenu jest niezbędny w leczeniu chorób płuc czy serca prze-
biegających z niewydolnością oddechową. To bezpieczniejsza alternatywa dla 
butli tlenowej (nie ma zagrożenia wybuchu). Służy podawaniu pacjentowi po-
wietrza ze zwiększoną zawartością tlenu. Aparat pobiera powietrze z otocze-
nia, absorbuje azot, dzięki czemu do organizmu chorego trafia tlen w stężeniu 
przekraczającym 90 proc. Dodatkowo filtruje, oczyszcza i nawilża podawany 
gaz. Urządzenia mogą pracować w trybie ciągłym nawet 24 godziny na dobę.

RED

Urządzenie przekazano także strzelińskiej przychodni

Władzom gminy Strze-
lin bardzo zależało na tym 
spotkaniu, bo to właśnie 
do strzelińskiego samorządu 
corocznie trafia wiele wnio-
sków i próśb mieszkańców 
związanych z poprawą sta-
nu zarządzanej przez powiat 
strzeliński infrastruktury 
drogowej. Przypomnijmy, 
że wcześniej włodarze po-
wiatu strzelińskiego wizyto-
wali swoje drogi w innych 
gminach powiatu strze-
lińskiego, inwentaryzując 
w ten sposób najpoważ-
niejsze i najbardziej palące 
potrzeby inwestycyjne i re-
montowe. Uczestnicy wizji 
terenowej odwiedzili dzie-
sięć sołectw gminy Strzelin. 
Samorządowcy spotkali się 
w terenie z reprezentantami 
władz sołeckich: Kuropat-
nika, Gościęcic, Szczawina, 
Pławnej, Pęcza, Dobrogosz-
cza, Karszowa, Mikoszowa, 
Białego Kościoła i Danko-
wic. Rozmawiano zarówno 
o drobnych potrzebach re-
montowych, jak i szansach 
na współpracę w realizacji 
większych inwestycji dro-

 Spotkanie z sołtysem Gościęcic i rozmowy o kolejnym etapie remontu drogi

Czas pokaże jakie będą efekty wizji?

Problemów i potrzeb nie brakujePrzedstawiciele władz gminy Strzelin oraz powia-
tu strzelińskiego wzięli niedawno udział w  wizji 
terenowej poświęconej planom poprawy bezpie-
czeństwa na powiatowych drogach, zlokalizowa-
nych na terenie gminy Strzelin.

gowych. W wizji uczest-
niczył również Zdzisław 
Ziąber, Dyrektor Powiato-
wego Zarządu Dróg, które-
mu zgłoszono wiele spraw, 
problemów i potrzeb. Gmi-
nę Strzelin reprezentowali: 
burmistrz Dorota Pawnuk 
oraz Jan Maćkała, naczelnik 
wydziału odpowiedzialne-
go za realizację inwestycji. 
W skład delegacji samorzą-
du powiatowego weszli m.in. 
starosta Anna Horodyska 
i wicestarosta Aleksander 
Skorupski.

 
W Kuropatniku poruszono 

kilka ważnych drogowych te-
matów  m.in. czyszczenia ro-
wów przydrożnych, poprawy 
lub budowy nawierzchni ul. 
Czereśniowej, a także pro-
blem przekierowania wód 
opadowych. Najważniejszą 
kwestią była jednak  budowa 
brakującego odcinka chodni-
ka na ul. Ks. Michalaka. Z tej 
drogi korzystają m.in. dzieci 
idące do szkoły, dlatego soł-
tysowi Kuropatnika oraz wła-
dzom gminy bardzo zależy 
na realizacji zadania.

W Gościęcicach omawia-
no m.in. kwestie związane 
z odprowadzeniem wód opa-
dowych oraz  możliwości 
remontu kolejnego odcinka 
drogi powiatowej. 

Na spotkaniu z przed-
stawicielem rady sołeckiej 
Szczawina rozmawiano 
m.in. o potrzebie dobudowy 
brakującej części chodnika 
oraz budowie wyniesionych 
przejść dla pieszych. Temat 
wyniesionych przejść poja-
wił się również w Pławnej, 
a z sołtysem tej miejscowości 
rozmawiano również o po-
trzebie poprawy bezpieczeń-
stwa na drodze przy firmie 
McCain. W Pęczu mówiono 
o możliwości budowy ciągu 

pieszo-rowerowego łączące-
go sołectwo ze Strzelinem. 
Taka inwestycja mogłaby być 
zrealizowana  przy współpra-
cy z lokalną otaczarnią i in-
nymi inwestorami. Tematem 
numer 1 w Dobrogoszczu 
był oczywiście  remont drogi 
powiatowej, na której kiepski 
stan od wielu lat narzekają 
mieszkańcy. Na przeszkodzie 
w realizacji tej bardzo po-
trzebnej inwestycji stoją jed-
nak bardzo poważne koszty. 
Na spotkaniu, w którym 
uczestniczyła trzyosobowa 
delegacja sołeckiego samo-
rządu, nie padły żadne wią-
żące deklaracje. W sąsiednim 
Karszowie sołtys Mariusz 
Telka poruszył temat monta-

żu zakupionych już krawężni-
ków oraz budowy wyniesio-
nego przejścia dla pieszych. 
W spotkaniu zorganizowa-
nym w Mikoszowie roz-
mawiano głównie na temat  
przebudowy drogi powia-
towej, a w Białym Kościele 
o budowie chodnika w kie-
runku Ośrodka Wypoczyn-
kowego Nad Stawami oraz 
potrzebnych remontach dróg 
w sołectwie (m.in. o drodze 
przy stacji kolejowej). Ostat-
nim punktem w programie 
wizji terenowej były Dan-
kowice. Sołtys Jan Bojczuk 
zgłosił potrzebę budowy ko-
lejnego etapu chodnika.

To oczywiście nie wszystkie 
ważne potrzeby na drogach 

powiatowych w gminie Strze-
lin. Ze względów bezpieczeń-
stwa mieszkańców bardzo 
istotny jest  np. temat budowy 
chodnika w Nieszkowicach. 
Przypomnijmy, że w 2019 
roku gmina Strzelin zleciła 
i zapłaciła za dokumentację 
techniczną tego zadania.

Warto podkreślić, że gmina 
Strzelin od wielu lat wspiera 
finansowo powiat strzeliński. 
Od 2011 roku, na różnego 
typu zadania, strzeliński sa-
morząd przekazał powiatowi 
ok. 4 miliony złotych, z tego 
ok. 600 tys. na pomoc dla 
szpitala, a resztę, czyli ok. 3 
300 000 zł na drogi i chodniki 
przy drogach powiatowych.

RED

Urzędnicy odpowiedzieli w ten sposób na liczne ape-
le o oddawanie tego życiodajnego płynu.  

Przetoczenie osocza z przeciwciałami znacznie przy-
spiesza reakcję układu odpornościowego i pozwala 
skuteczniej walczyć z koronawirusem. 

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że oso-
cze mogą oddać osoby, które były zakażone koronawi-
rusem (SARS-CoV-2) bądź chorowały na COVID-19 
i wyzdrowiały. Aby oddać osocze należy spełnić nastę-
pujące wymagania:

• wiek 18-65 lat

To cenne wsparcie dla chorych

Oddali życiodajny płyn
Grupa pracowników strzelińskiego magistratu oddała niedawno osocze, które bę-
dzie wykorzystane w leczeniu chorych na Covid -19.

• waga co najmniej 50 kg
• minęło co najmniej 14 dni od zakończenia izolacji.
Potencjalnych dawców osocza dotyczą również zasa-

dy i wymogi dotyczące dawców krwi, m.in.: należy być 
zdrowym i nie leczyć się z powodu chorób przewle-
kłych. W przypadku osób, które miały w przeszłości 
przetaczaną krew lub jej składniki oraz kobiet po prze-
bytej ciąży, wymagane będą dodatkowe badania, które 
zostaną przeprowadzone w centrum krwiodawstwa 
i krwiolecznictwa.

RED

Pracownice strzelińskiego magistratu oddały cenne osocze
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Koło Gospodyń 
Wiejskich w Gościęci-
cach w ostatnim czasie 
już kilkukrotnie gościło 
ekipę Telewizji Polskiej. 
W listopadzie członkinie 
koła wystąpiły w materia-
le porannego magazynu 
dwójki „Pytanie na śnia-
danie”. Gospodynie opo-
wiadały o właściwościach 
kasztanów jadalnych, 
które są specjałem go-
ścięcickiej kuchni. Panie 
przygotowały aż osiem 
potraw m.in. zupę z kasz-
tanów, kurczaka w sosie 
pieczeniowym z kaszta-
nów, ciasto z kasztanami 
karmelizowanymi czy 
kasztany smażone w za-
lewie miodowej. Ma-
teriał można zobaczyć 
na stronie www.pyta-
nienasniadanie.tvp.pl. 

Koło Gospodyń Wiejskich w Gościęcicach gościło ekipę Telewizji Polskiej

Rękodzieło artystycz-
ne cieszy się coraz większą 
popularnością. Osoby z ta-
lentem manualnym często 
zajmują się tym dodatkowo, 
a swoje produkty sprzedają 
m.in. przez Internet. Wła-
snoręczne wyroby są ory-
ginalne, unikatowe i coraz 
częściej goszczą w naszych 
domach. Spore zaintereso-
wanie produktami hand-
made widoczne jest przed 
świętami. Dekoracje bożo-
narodzeniowe z naturalnych 
materiałów są modne i chęt-
nie wybierane do ozdabiania 
wnętrz mieszkań. Odwiedzi-
liśmy jedną z osób, która zaj-
muje się rękodziełem. Ewa 
Chamuczyńska ze Strzelina 
pasjonuje się tym od wielu 
lat. – Pierwszy sweter zro-
biłam na drutach z pomo-
cą mamy, gdy miałam 12 
lat. Później sama zaczę-
łam robić. Dziergałam 
sweterki, czapki, szydeł-
kowałam, szyłam żakie-
ty, sukienki, głównie rze-
czy codziennego użytku. 
Czasem wyhaftowałam 
obrus, czy wydziergałam 
szydełkową firanę. Robi-
łam to jednak z zupełnie 
innego powodu niż dzi-
siaj - potrafiłam, mogłam 
zaoszczędzić i mieć coś, 
czego w sklepie nie kupię 
– zaczyna Ewa Chamuczyń-
ska. Zmieniło się to dwa lata 

Ewa Chamuczyńska zajmuje się rękodziełem arystycznym

Sporym zainteresowaniem cieszą się czerwone aniołki i dzwoneczki

Gościęcice w telewizji Potrawy przyrządzane z kasz-
tanów zrobiły na dziennika-
rzach TVP tak duże wrażenie, 
że ekipa ponownie odwiedziła 
koło gospodyń w grudniu. 
Tym razem panie z Gościę-
cic opowiadały o potrawach 
wigilijnych, przygotowaniach 
do świąt, zbiorach grzybów 
oraz działalności koła. War-
to dodać, że tradycją w Kole 

Gospodyń Wiejskich w Go-
ścięcicach jest wspólna wigi-
lia. W tym roku panie również 
planują razem usiąść przy stole, 
ale ze względu na panującą pan-
demię w mniejszych gronie. 
Materiał z wizyty dziennikarzy 
TVP zostanie wyemitowany 
24 grudnia w porannym pro-
gramie „Pytanie na śniadanie”.

RED 

Oryginalne i unikatowe produkty Tworzone z pasjąBombki szydełkowe, aniołki, dzwoneczki, 
stroiki, a  także bardziej nietypowe ozdoby 
świąteczne oferuje Ewa Chamuczyńska, któ-
ra zajmuje się rękodziełem. Kobieta tworzy 
także wiele innych przedmiotów użytkowych 
i dekoracyjnych jak dżinsowe torby, maskot-
ki na szydełku czy zabawki edukacyjne.

temu, gdy kobieta dostała 
na urodziny zestaw do de-
coupage. – Na początku 
nie wiedziałam co to jest 
za technika. Poczytałam 
trochę w Internecie na ten 
temat, pooglądałam filmi-
ki instruktażowe i zaczę-
łam sama robić – wyjaśnia. 
Pierwszymi pracami kobiety 
były ozdabiane skrzyneczki 
i pudełka. Później przyszedł 
czas na koszyczek i stroik 
wielkanocny. W międzycza-
sie pojawiły się inne pomysły 
na wykonanie przedmiotów 
różnymi technikami. Bardzo 
oryginalne są dżinsowe dy-
wany, fartuszki, torby, ple-
caki. - Coś, co dla innych 
wydaje się bezwartościo-
we, dla mnie jest cennym 
surowcem. Uwielbiam 
przerabiać, a jeans jest 
naprawdę wdzięczną ma-
terią do kreatywnego re-
cyklingu, łączącego w so-
bie opłacalność i korzyści 
dla środowiska. Nie wy-
rzucam starych jeansów, 
a daje im drugie życie 
– przekonuje Ewa Chamu-
czyńska. Do pracy kobieta 
wykorzystuje różne mate-
riały. - Moje „przydasie” 
to tkaniny, włóczki, nici, 
wstążki, sznurki, kordon-
ki, farby, kleje, lakiery, ta-
kery, zamki itp. Wszystko 
co może kiedyś przyda się, 
co odkładam i może wyko-

rzystam przy two-
rzeniu kolejnych 
prac – tłumaczy. 

Rękodzielniczych 
produktów pani 
Ewa ma bardzo 
dużo. Tworzy przed-
mioty dekoracyjne 
i użytkowe m.in. 
maskotki na szydeł-
ku, zabawki eduka-
cyjne (np. szydełko-
we jedzenie), czapki 
na drutach, torby 
sznurkowe, pufy 
sako (worki wypeł-
nione granulatem 
styropianowym) czy 
maseczki. Ostatnio 
sporym zainteresowaniem 
cieszą się dziewczyny w ob-
ręczach. Wykonane na szy-

dełku bardzo ładnie prezen-
tują się np. wisząc na oknach. 
Przy niektórych pracach rę-
kodzielniczych pomaga mąż 

Janusz. Kobieta 
wcześniej wystawia-
ła swoje produkty 
m.in. podczas Strze-
lińskich Targów 
Zdrowej Żywności 
i Rękodzieła, które 
odbywały się regu-
larnie przed pande-
mią koronawirusa. 
Obecnie prowadzi 
sprzedaż przez In-
ternet. W ofercie 
nie brakuje także 
ozdób świątecz-
nych, a wśród nich 
można znaleźć m.in. 
bombki szydełko-
we, aniołki, dzwo-
neczki, stroiki. Ceny 

produktów wahają się od kil-
ku do kilkudziesięciu złotych. 
Oprócz standardowych de-

koracji są także 
bardziej orygi-
nalne. – Lubię 
wyzwania i two-
rzenie rzeczy 
niespotykanych, 
dlatego z wyko-
rzystaniem tek-
tury, kordonka 
i juty zrobiłam 
np. stroik bo-
żonarodzenio-
wy - dziewczy-
nę z reniferem. 
Posiadam także 
bombki na szy-
dełku z podo-
biznami Stań-
czyka, Pierrota, 
damy czy dżen-
telmena oraz za-
wieszki na cho-
inkę w kształcie 
dziewczyny – 
przyznaje. Cieka-

wym pomysłem jest również 
bombka ze zdjęciem w środ-
ku. – Zrobiłam dla siebie 
22 bombki z podobizna-
mi moich bliskich. Bar-
dzo ładnie prezentują się 
na choince. Wykonuje je 
także na zamówienie. Wy-
starczy przesłać do mnie 
zdjęcie, które chce się 
umieścić w bombce, a ja 
zajmuje się już resztą – 
przekonuje. Produkty wy-
konywane przez panią Ewę 
można zobaczyć na jej profi-
lu facebookowym. Zachęca-
my również do odwiedzania 
prowadzonego przez panią 
Ewę bloga (www.rekodziela-
emerytki.art.blog), na którym 
opisuje swoją pasję.

Jakub Olejnik
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Betlejem ma bogatą historię, 
która liczy sobie 3500 lat. 
W języku hebrajskim Bet 
Lehem znaczy Dom Chleba. 
Najstarsza wzmianka o nim 
znajduje się w starotestamen-
talnej Księdze Rut. Dzisiaj 
miasto liczy ponad 30 000 
mieszkańców i jest poło-
żone na terenie Autonomii 
Palestyńskiej. Co ciekawe, 
od Jerozolimy – znajdującej się 
w Izraelu – dzieli go odległość 
10 kilometrów. 

Spaceruję ulicami Betlejem. 
Jest listopadowe popołudnie. 
Dosyć ciepło. Przechadzam 
się  uliczkami pełnymi skle-
pów, restauracji i kawiarenek. 
W oddali widzę usytuowane 
na wzgórzach spore bloko-
wiska. Mijam też wiele hoteli. 
Przez trzy dni będę mieszkał 
w jednym z nich. A jego na-
zwa brzmi „Pasterze”. 

Wokół mnóstwo ludzi. 
Są to mieszkańcy miasta oraz 
pielgrzymi z różnych zakąt-
ków kuli ziemskiej. Ci pierwsi 
jak co dzień robią zakupy, wracają do domów ze szkół i miejsc pracy lub 
po prostu spacerują. Natomiast ci drudzy, utrudzeni czasami wielogodzinną 
podróżą samolotem, chcą jak najszybciej znaleźć się w znaczącym dla całego 
chrześcijańskiego świata obiekcie – Bazylice Narodzenia Pańskiego. 

Dotarłem do centralnego miejsca. Jego nazwa brzmi Plac Żłóbka. Jest tutaj 
Palestyńskie Centrum Pokoju z biblioteką i kinem, dziewiętnastowieczny 
meczet Omara, no i oczywiście cel pielgrzymek – Bazylika Narodzenia Pań-
skiego. Muszę przyznać, że z zewnątrz budowla nie robi na mnie wielkiego 
wrażenia. Jednak kiedy jestem już przed wejściem do środka walory estetycz-
ne schodzą na dalszy plan. Duch dziejów opanował mój umysł. To przecież 
właśnie tu, pod tą świątynią, znajduje się miejsce, gdzie według tradycji 
„Słowo stało się Ciałem”. 

Rozważania w kolejce...
Do Groty Narodzenia prowadzą strome schody. Jest dużo ludzi. Spora kolej-

ka. Jednak czas oczekiwania można spożytkować na refleksję. I tak robi wielu. 
Widzę skupione twarze. Słyszę szepty wypowiadanych modlitw. Zauważam też 
typowych turystów. Dla nich liczą się tylko zdjęcia, informacje, ciekawe historie 
wygłaszane przez przewodników. Wreszcie moja kolej! Na chwilę mogę przy-
klęknąć przy srebrnej gwieździe. Na jej obwodzie znajduje się łaciński napis „Hic 
de Virgine Maria Iesus Christus natus est” (Tu narodził się z Maryi Dziewicy 
Jezus Chrystus). Dotykam gwiazdy, kładę też w tym miejscu małego Jezuska – 
figurkę z drzewa oliwnego, zakupioną wcześniej w sklepiku z pamiątkami. I tyle, 
muszę iść, bo inni czekają. Przecież pielgrzymi z Filipin, Ghany, Etiopii... także 
chcą przeżyć tutaj wyjątkową chwilę. Może jedyną taką w swoim życiu. Ciekawe 
co myślą? Co mówią Dzieciątku? Może proszą o pokój, więcej sprawiedliwości 
i dobroci na świecie? A może modlą się o zdrowie dla kogoś bliskiego? 

Grota w całości jest zabudowana. Ma 12 metrów długości i 3,5 metra szero-
kości. Wrażenie na mnie robią 53 lampy oliwne. W tej niewielkiej przestrzeni 
jest jeszcze zagłębienie – miejsce gdzie stał żłóbek. Moją uwagę zwraca starsza 
kobieta, która z trudem klęka na dwa kolana i z wielkim namaszczeniem schyla 
się, aby ucałować posadzkę. W ten sposób oddaje szacunek miejscu, gdzie po-
nad 2 tysiące lat temu w żłóbku leżał mały Zbawiciel. 

Pole pasterzy
Jakieś 3 kilometry od Betlejem znajdują się groty „gdzie pasterze trzód swych 

strzegli”. To przy którejś z nich aniołowie ogłosili tym skromnym ludziom, 
że na świat przyszedł Mesjasz. Wchodzę do jednej z jaskiń. Jest mała i zaaran-

Drodzy seniorzy 
i mieszkańcy naszej gminy. 

Prosimy przyjąć 
najserdeczniejsze życzenia: 

niech gwiazdka Betlejemska 
i magiczna moc wigilijnego 

wieczoru przyniosą 
Wam i Waszym bliskim radość 

i spokój, a nowy rok 
da nadzieję na lepsze. 

Niech każda chwila 
najpiękniejszych ze świąt 

żyje własnym pięknem, 
a nadchodzący 2021 rok 

obdaruje was pomyślnością, 
szczęściem i zdrowiem, 

a także satysfakcją 
z własnych marzeń i dokonań.

Strzelińska Rada Seniorów

Dzisiaj w Betlejem
Tutaj słychać języki niemal całego świata. Ludzie nie ukrywają wzruszenia. I trudno się temu dziwić, bo przecież 

właśnie w tym miejscu, ponad 2000 lat temu, przyszedł na świat Zbawiciel.

Panorama współczesnego Betlejem

Miejsce narodzenia Jezusa

żowana na typową kaplicę. Oglądam rzeźby aniołów oraz wyeksponowaną 
na ołtarzu figurę Dzieciątka Jezus. Specyficzny klimat tworzą zapalone lampki 
oliwne i świece.W ławach siedzą pielgrzymi z Meksyku. Śpiewają po hiszpań-
sku kolędy. Ich głosy roznoszą się donośnym echem. I ja pod nosem nucę 
„Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi...”. Jest listopad – upominam sam sie-
bie. Ale co tam, w takim miejscu trzeba pokolędować.

Wychodzę na zewnątrz. Idę w górę, aby zobaczyć znajdujący się nad grotami 
kościółek Excelsis Deo. Swoim kształtem przypomina szałas pasterski. Świąty-
nia została ufundowana w 1955 roku przez mieszkańców Kana-
dy. W środku podziwiam między innymi kopułę symbolizującą 
niebo i gwiazdy. Oczywiście jest też ta wyjątkowa – betlejemska. 

Na koniec oglądam panoramę surowych, półpustynnych 
wzgórz oraz Osiedla Bajt Sahur. Nazwa ta w tłumaczeniu na ję-
zyk polski brzmi „miejsce straży nocnej”. Wracam do miasta. 
Chcę jeszcze odwiedzić wyjątkowe miejsce.

Grota Mleczna
Nie ma o niej mowy w ewangeliach. A jednak pielgrzymi 

chętnie tu przychodzą. Mam na myśli Grotę Mleczną oddaloną 
od Bazyliki Narodzenia Pańskiego o jakieś 300 metrów. 

Tradycja podaje, że podczas ucieczki do Egiptu Święta Ro-
dzina zatrzymała się tutaj, gdyż Maryja chciała nakarmić Jezusa. 
Kilka kropel mleka matki spadło na ciemną skałę i stało się 
coś dziwnego – cudownego. Cała grota stała się biała. Dzisiaj 
do tego miejsca przybywają kobiety z całego świata. Należą 
do różnych wyznań, a łączy je jedno – proszą Maryję, by nigdy 
nie zabrakło im mleka do wykarmienia swoich dzieci oraz o dar 
uleczenia niepłodności. 

Kończę swój pobyt w Betlejem. Jadę dalej. Mam jeszcze 
w planach Jerozolimę, zieloną Galileę i Tel Awiw. Przypomnia-
łem sobie o zakupie pamiątek. Wchodzę do dużego sklepu. Wy-
bieram szopkę z drzewa oliwnego i pasterską fujarkę, na której 
nie potrafię grać. Ale co tam. Może kiedyś się nauczę. Właści-
ciel sklepu proponuje mi kawę. Podaje ją w maleńkiej filiżance. 
Jest moc! - uświadamiam sobie po pierwszym łyku. Tak, moim 
zdaniem jest w Betlejem moc – po pierwsze duchowa. Muszę 
tu wrócić. Może na któreś Boże Narodzenie?

Dariusz Stępień

Bazylika Narodzenia Pańskiego. Zaczęto ją budować w 326 roku. To pod tą świątynią znajduje się grota, w której według tradycji urodził się Jezus
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W poprzednim numerze 
gazety rozpoczęliśmy cykl 
kulinarny. Swoim przepisem 
na ziołowe krokiety ruskie 
podzielił się Luca Krzysz-
tofczyk. Tym razem odwie-
dziliśmy jedną z członkiń 
Koła Gospodyń Wiejskich 
w Gościęcicach. Mieczysła-
wa Olczyk działa w kole już 
od 8 lat. Co ciekawe do koła 
należy również jej córka 
i wnuczka. – Odpowiada mi 
tutaj atmosfera. Jesteśmy 
wszystkie zgrane, lubimy 
się. Na spotkaniach, które 
organizujemy jest rodzin-
nie – opowiada. Pani Mieczy-
sława podała nam świąteczny 
przepis na karpia z grzybami. 
Ta potrawa tradycyjnie gości 
na stole wigilijnym w domu 
gospodyni. – Bardzo lubię 
ryby, dlatego oprócz kar-
pia z grzybami na święta 
pojawia się u mnie jeszcze 
np. karp w galarecie, śledź 
czy dorsz smażony – wyja-
śnia Mieczysława Olczyk. Jak 
się okazuje, karp z grzybami 
będzie także podany pod-
czas wigilii, którą organizują 
dla siebie członkinie KGW 
w Gościęcicach. – To już 
tradycja. Co roku się spo-

Mieczysława Olczyk poleca na święta karpia z grzybami

Drodzy seniorzy 
i mieszkańcy naszej gminy. 

Prosimy przyjąć 
najserdeczniejsze życzenia: 

niech gwiazdka Betlejemska 
i magiczna moc wigilijnego 

wieczoru przyniosą 
Wam i Waszym bliskim radość 

i spokój, a nowy rok 
da nadzieję na lepsze. 

Niech każda chwila 
najpiękniejszych ze świąt 

żyje własnym pięknem, 
a nadchodzący 2021 rok 

obdaruje was pomyślnością, 
szczęściem i zdrowiem, 

a także satysfakcją 
z własnych marzeń i dokonań.

Strzelińska Rada Seniorów

Prosty sposób na pyszne danie wigilijne

Przepis na karpia z grzybami
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Prezentujemy przepis na świą-
teczną potrawę, którą przygotowuje się w bardzo prosty sposób. Prze-
pis podała jedna z członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Gościęcicach. 

tykamy przy stole i razem 
świętujemy. Mimo pande-
mii postaramy się w tym 
roku również spotkać, być 
może w mniejszym, kame-
ralnym gronie. Wigilię zor-
ganizujemy w domu Anny 
Jankowskiej – zaznacza. Jak 
podkreśla gospodyni, przy-
gotowanie karpia z grzybami 
jest bardzo proste.

Składniki:
- 6 dzwonków karpia 
- 10 dag suszonych grzybów 
(prawdziwki lub podgrzybki) 
- Szklanka suszonych śliwek 
- 1 cebula
- Sól i pieprz 
- Olej do smażenia
- Jajko i bułka tarta do paniero-
wania 

Sposób przygotowania:
Suszone grzyby należy opłu-
kać a  następnie obgotować 
w  wodzie przez 10 minut. 
Po odcedzeniu pokroić w pa-
ski. Suszone śliwki najpierw 
należy moczyć w  szklance 
wody i zostawić na całą noc. 
Następnie odcedzić i  także 
pokroić w  paski. Dzwonki 
karpia moczymy najpierw 
w  mleku przez noc (włożyć 
do  lodówki). Następnie do-
prawiamy je solą i pieprzem 
i  obtaczamy w  jajku i  bułce 
tartej. Tak przygotowanego 

karpia smażymy na  oleju 
do  momentu osiągnięcia 
złotego koloru. W  osobnym 
rondlu smażymy na  oleju 
pokrojoną w  piórka cebu-
lę. Ma także mieć złoty ko-
lor. Do  rondla z  usmażoną 
cebulą dodajemy suszone 
grzyby i  śliwki. Doprawia-
my solą i  pieprzem do  sma-
ku. Dokładnie mieszamy 
i  smażymy wszystko przez 
około 5 minut. Jako dodat-
kowy smak możemy dodać 
posiekane, karmelizowane 
w miodzie kasztany jadalne. 
Gotowe grzyby wykładamy 
na  półmisek razem z  usma-
żonymi dzwonkami karpia. 
Półmisek można ozdobić 
według uznania np. pie-
truszką, koprem, plasterka-
mi cytryny czy jarmużem. 
Smacznego. 

*** 
Jeśli chciałbyś się podzielić 

z czytelnikami swoim przepi-
sem zachęcamy do wysyłania 
propozycji na adres: jakub.
nowinystrzelinskie@wp.pl, 
bądź kontakt telefoniczny 
pod numerem 785 625 114. 
Przepis musi zawierać wszyst-
kie potrzebne składniki oraz 
dokładny opis przygotowania 
dania (wraz ze zdjęciem).

Jakub Olejnik

 

Świąt Bożego Narodzenia 
pełnych radości i miłości,

 niosących spokój, nadzieję i odpoczynek. 
Nowego roku pełnego optymizmu, 

szczęścia i powodzenia, 
a przede wszystkim zdrowia. 

życzy Strzeliński Ośrodek Kultury  

Bożonarodzeniowa ekspozycja w Grocie Pasterzy niedaleko Betlejem

Miejsce narodzenia Jezusa
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Tradycyjnie przed Świętami Bo-
żego Narodzenia nasze miasto jest 
ozdabiane w świąteczne dekoracje. 
Zajmują się tym pracownicy Cen-
trum Usług Komunalnych i Tech-
nicznych w Strzelinie. Iluminacje 
świetlne zamieszczono w central-
nych ulicach miasta (m.in. na ul. 
Wojska Polskiego, Kościuszki, Mic-

Wizyta Świętego Mikołaja to dla dzieci jeden z najbardziej oczekiwanych momentów w roku. Pandemia 
koronawirusa nie-
co pokrzyżowała 
plany tradycyjnych 
odwiedzin Świętego 
Mikołaja w placów-
kach edukacyjnych. 
Mimo to długo wycze-
kiwany gość znalazł 
sposób, aby odwiedzić 
dzieci. W Przedszkolu 
Miejskim „Kolorowa 
Kraina” w Strzelinie 
wędrującego przed 
budynkiem Świętego 
Mikołaja dzieci mogły 
zobaczyć przez okna 
swoich sal. Przed-
szkolaki przygotowały 
wiersze i piosenki. 
Święty Mikołaj dla 
każdej grupy zosta-
wił prezenty. Przy 
ich odpakowywaniu 
radość była wielka. 
Mikołaj zawitał także 
do oddziałów przed-
szkolnych w gminnych 
szkołach, a uczniów 
jednej z klas Publicz-
nej Szkoły Podstawo-
wej nr 4 w Strzelinie 
odwiedził w domach 
podczas zdalnej nauki. 
Pozostaje mieć na-
dzieję, że w przyszłym 
roku Święty Mikołaj 
będzie mógł bezpo-
średnio spotkać się 
z każdym dzieckiem. 

RED

 Świętego Mikołaja dzieci z Przedszkola Miejskiego Kolorowa Kraina mogły zobaczyć przez okna swoich sal

Niecodzienny gość przybył również do oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Strzelinie

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin zaprasza mieszkańców miasta i gminy 
Strzelin oraz lokalnych przedsiębiorców do udziału w II edycji konkursu 
„Gmina Strzelin w Świątecznym Blasku”. Celem konkursu jest nagrodzenie 
najciekawszych rozwiązań aranżacyjnych najbliższego otoczenia z wykorzy-
staniem dekoracji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia i Nowego 
Roku. W konkursie można startować w trzech kategoriach na najładniej 
udekorowane: domy jednorodzinne, wielorodzinne i lokalne przedsiębior-
stwa. Warunkiem uczestnictwa jest pisemne zgłoszenie udziału na formu-
larzu zgłoszeniowym, który można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta 
(pok. nr 20) lub ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Strzelin 
– www.strzelin.pl  (w zakładce pn. „Konkurs Gminy Strzelin w Świątecz-
nym Blasku”). Formularz razem z klauzulą zgody na przetwarzanie danych 
można składać na trzy sposoby: mailowo na adres promocja@strzelin.pl, 
wrzucając do tymczasowej skrzynki podawczej na dokumenty zlokalizowa-
nej w holu na paterze UMiG w Strzelinie lub pocztą na adres – Urząd 
Miasta i Gminy w Strzelinie, ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin. Zgłoszenia 
przyjmowane są do 31 grudnia 2020 r. 

Komisja konkursowa oceni zgłoszone obiekty do 15 stycznia. Pod uwagę 
będzie brała ogólne wrażenia wizualne, pomysłowość, oryginalność, rodzaj, 
kolorystykę oraz ilość i wielkość dekoracji, a także koncepcję przestrzenną. 
Wyniki konkursu mają zostać ogłoszone do 22 stycznia na stronie interne-
towej UMiG Strzelin. Dla laureatów przewidziane są dyplomy oraz atrak-
cyjne nagrody rzeczowe.

RED

W ubiegłym roku w konkursie nagrodę zdobyli m.in państwo Dragańczukowie, którzy od wielu lat dekorują 
swoją posesję (zdj. archiwum)

Wspomogli rodzinę z gminy Wiązów

Ważna i potrzebna pomoc
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie, gminnych jednostek or-

ganizacyjnych oraz Przedszkola „Na Wyspach Bergamuta” dołączyli do te-
gorocznej edycji charytatywnej akcji - „Szlachetna Paczka”. 

Dzięki ich ofiarności bardzo potrzebna pomoc trafiła do wskazanej przez 
organizatorów akcji ro-
dziny z sąsiedniej gminy 
Wiązów. W tym roku 
wartość tej pomocy wy-
niosła ok. 1700 zł.  

Uzbierane środki prze-
znaczono na: zakup tony 
węgla i bonu do jednego 
z lokalnych elektromar-
ketów, żywności oraz 
artykułów higieniczno – 
sanitarnych.

- Bardzo dzięku-
ję wszystkim, którzy 
wzięli udział w tej akcji. Jestem też bardzo wdzięczna pracownicy 
naszego urzędu - Justynie Sziller, która koordynowała zbiórkę. Cie-
szę się, że mogliśmy uczestniczyć już w kolejnej edycji „Szlachetnej 
Paczki” i wesprzeć tych, którzy bardzo potrzebowali naszej pomocy 
– powiedziała burmistrz Dorota Pawnuk.

RED 

Zakupione artykuły zapakowano do kilku wielkich paczek

Do konkursu można zgłaszać się do końca roku

Gmina Strzelin w Świątecznym Blasku

Mikołaj przybył mimo pandemii 

Miasto w świątecznej oprawie 
kiewicza czy Rynku). Na wyspie 
strzelińskiego ronda umieszczono 
figurkę anioła. Na Rynku ponow-
nie stanęła bombka oraz 10-metro-
wa choinka. Ozdobiono również 
fontannę, na której znajduje się 
strzelec. Oficjalne uruchomienie 
oświetlenia na choince odbyło się 
w niedzielę, 6 grudnia. Z uwagi 

na pandemię koronawirusa w tym 
roku to wydarzenie miało charak-
ter symboliczny. Mimo to przed 
choinką zebrała się grupa miesz-
kańców. W uroczystości uczestni-
czyła burmistrz Strzelina Dorota 
Pawnuk, która z okazji zbliżających 
się świąt życzyła wszystkim wielu 
radości i zdrowia. Pojawił się też 

Święty Mikołaj, któ-
ry bryczką przyjechał 
na strzeliński Rynek. 

W tym roku przy 
choince nie rozdawa-

no gminnych kalen-
darzy. Te mieszkańcy 
mogli otrzymać pod-

czas Bazarku Świą-
tecznego, który odbył 

się 12 i 19 grudnia 
na terenie strzelińskie-

go targowiska. 
Warto dodać, 

że pracownicy CUKiT 
zamontowali również 
choinkę w Głębokiej 
oraz iluminacje świą-

teczne w Pławnej. 
RED

W strzelińskim Rynku tradycyjnie stanęła choinka
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Po zamknięciu oddziału 
położniczo-ginekologiczne-
go w Strzelińskim Centrum 
Medycznym przestała działać 
także szkoła rodzenia, którą 
prowadziła Fundacja Dobry 
Początek. Szkoła cieszyła 
się sporym zainteresowa-
niem. Wiele kobiet zostało 
pozbawionych możliwości 
przygotowania się do macie-
rzyństwa. Naprzeciw oczeki-
waniom młodych matek wy-
szedł Ośrodek Intensywnej 
Rehabilitacji Ruchowej Fizjo-
-Med w Strzelinie. Od nie-
dawna uruchomił Week-
endową Szkołę Rodzenia 
„Bocianek”. - Stworzenie 
naszego programu miało 
na celu zawarcie wszelkich 
istotnych aspektów, któ-
re każda kobieta w ciąży 
powinna wiedzieć – zaczy-
na Barbara Gołuch-Kuna, 

Podczas spotkań kobiety będą mogły skorzystać z gabinetu uroginekologicznego (na zdjęciu właścicielka Fizjo-Medu Barbara Gołuch-Kuna)

Wodór ma ogromny poten-
cjał antyoksydacyjny i prze-
ciwzapalny. W postaci czą-
steczki może wnikać głęboko 
w struktury ludzkiego organi-
zmu i dosięgać obszarów nie-
osiągalnych przez tradycyjne 
roślinne antyoksydanty. Nie 
ma wiele przesady w twier-
dzeniu, że w przyszłości 
wpływ wodoru na medycynę 
terapeutyczną i profilaktycz-
ną będzie ogromny. Terapia 
wodorem to zabieg polegają-
cy na wdychaniu przez wąsy 
tlenowe mieszanki wodoru 
i tlenu w proporcji 3:1. Wdy-
chanie tego gazu jest całko-
wicie bezpieczne, nie można 
go przedawkować oraz nie 
ma żadnych przeciwwskazań. 
Mogą go wdychać dzieci, ko-
biety w ciąży i osoby starsze. 
Oprócz tego zabieg jest bar-
dzo odprężającym procesem. 
Badania pokazują, że u części 
pacjentów zbawienne dzia-

Ma szerokie 
zastosowanie Siła wodoru kluczem do zdrowia

Ośrodek Intensywnej Rehabilitacji Ruchowej Fizjo-Med w Strzelinie, który należy do gminnego pro-
gramu „Strzelińska Rodzina Trzy Plus” wprowadza nową terapię wodorem. Zastosowanie wodorote-
rapii jest bardzo szerokie. Pozytywnie działa także po przejściu zarażeniem wirusem COVID-19.

łanie wodoru ujawnia się już 
po trzech dniach. Wodoru 
nie trzeba specjalnie pozby-
wać się z organizmu- sam się 
usuwa.  Czas trwania zabie-
gu to 45 min, a jego koszty 
kształtują się następująco. 
Jednorazowy zakup wąsów 
do wodoroterapii: 10 zł, je-

den zabieg 65 zł (5 zabiegów 
260 zł, 10 zabiegów 470 zł). 
Na stany ostre zalecana jest 
terapia codzienna (5 lub 10 
razy). Przy stanach przewle-
kłych jak np. udar, wylew, de-
presja- terapia powinna być 
stosowana 1-2 razy w tygo-
dniu do osiągnięcia i podtrzy-

mania zamierzonych efektów. 
Więcej informacji można 
uzyskać dzwoniąc na rejestra-
cje Fizjo-Medu pod numerem 
telefonu 604 915 079. 

Poniżej publikujemy 
wskazania 
do zastosowania 
wodoroterapii:

Regeneracja i odżywie-
nie po przejściu zarażenia 
wirusem COVID- 19.

Dla wątroby: po przewle-
kłym wirusowym zapaleniu wą-
troby typu B, leczenie żółtaczki, 
regeneracja wątroby po wynisz-
czeniu alkoholem/lekami.

Dla płuc: przy chorobach 
płuc, astmie, stresie oksyda-
cyjnym, walce z patogenami, 
działania regeneracyjne dla 
płuc przy zanieczyszczeniach.

Dla stawów: działania prze-
ciwbólowe i przeciwzapalne.

Dla serca: leczenie za-
burzeń pracy serca, w tym: 
choroby niedokrwienne czy 
miażdżyca, sprawdza się tak-
że dla pacjentów w trakcie le-
czenia potransplantacyjnego.

Dla nerek: redukcja tok-
syn, wspomaganie przy lecze-
niu nefropatii.

Dla układu trawienne-
go: usprawnia działanie jelit, 
pomaga w usuwaniu złogów 
i niepożądanych bakterii, ła-
godzi stany zapalne, pomaga 
w leczeniu niedrożności i nie-
dokrwienia jelit.

Dla metabolizmu: zapo-
biega miażdżycy, redukuje 
poziom dobrego i złego cho-
lesterolu, a także wspiera pro-
cesy przemiany materii u osób 

Fizjo-Med w Strzelinie uruchomił terapię wodorową

zmagających się z otyłością. 
Pomocne również dla osób 
zmagających się z cukrzycą 
i kwasicą metaboliczną.

Dla narządu słuch i wzor-
ku: naturalnie chroni komórki 
rzęsate przed uszkodzeniem, 
a także narząd słuchu przed 
szkodliwym działaniem stresu 
oksydacyjnego. Uszkodzenie 
siatkówki oka to nie wyrok. 
Terapie wodorowe usprawnia-
ją proces regeneracji po uszko-
dzeniu siatkówki. Warto 
podkreślić, że również mecha-
niczne urazy oka spowodowa-
ne kontaktem z substancjami 
chemicznymi można zreduko-
wać stosując terapię wodorem. 

Dla skóry: skutecznie ra-
dzi sobie z problemami skór-
nymi jak i niedoskonałościa-
mi, poprawia kondycję skóry, 
włosów i paznokci. Wodór 
poleca się również pacjentom 
cierpiącym na ostre stany ru-
mieniowe, a także osobom, 
które zmagają się z leczeniem 
trudno gojących się ran odle-
żynowych i owrzodzeń.

Opr. na podstawie informacji z Fizjo-Med

Cenne wskazówki, porady i odpowiedzi na nurtujące pytania

Weekendowa szkoła rodzenia 
Ośrodek Intensyw-
nej Rehabilitacji 
Ruchowej Fizjo-Med 
w Strzelinie urucha-
mia Weekendową 
Szkołę Rodzenia „Bo-
cianek”. Jaką ofertę 
przygotowano dla 
przyszły rodziców 
i ile wynosi koszt 
zajęć? 

właścicielka Fizjo-Me-
du. – Skupiamy się za-
tem na interesujących 
rzeczach, nie boimy 
się także poruszania 
trudnych tematów, 
gdyż z doświadczenia 
wiemy, że często wie-
le kobiet wstydzi się 
zapytać o różne rze-
czy - dodaje. Weeken-
dowa Szkoła Rodzenia 
„Bocianek” przewiduje 
dwudniowe spotkanie. 
W sobotę, w godzinach 
10:00-14:00 oraz w nie-
dzielę od godziny 9:00 
do 13:00. Koszt zajęć 
to 400 zł za 2 dni szko-
lenia. Do końca 2020 r. 
obowiązuje promocja 
i za dwudniowe spotka-
nia opłata wynosi 300 
zł. Do szkoły rodzenia 
mogą zapisać się ko-
biety od 30 tygodnia 
ciąży. W zajęciach mogą 
uczestniczyć również osoby 
towarzyszące. – Może to być 
mąż, partner, mama, sio-
stra czy przyjaciółka. Tak 
naprawdę każdy, kto jest 
ważny dla danej kobiety. 
Ze względu na to, że gru-
py są kameralne, prosimy 
o zabieranie wyłącznie 
jednej osoby towarzy-
szącej – informuje Barba-
ra Gołuch-Kuna. Podczas 

spotkań przyszli rodzice 
będą mogli dowiedzieć się 
wielu interesujących kwestii. 
W pierwszym dniu program 
obejmuje aspekty związane 
z matką i porodem, w dru-
gim dniu zaś kwestie zwią-
zane z połogiem i prawidło-
wą opieką nad maluszkiem. 
Prowadzący opowiedzą 
m.in. o zdrowej ciąży, zwia-
stunach porodu, cięciu ce-
sarskim, porodzie fizjologicz-
nym, diecie w czasie ciąży, 

połogu czy chustonoszeniu 
i „masażu motykowym”. Od-
powiedzą także na dręczące 
pytania. Na zajęciach uczest-
niczki powinny mieć ze sobą 
duży ręcznik kąpielowy, obu-
wie zmienne, kartę ciąży oraz 
zaświadczenie od ginekolo-
ga o braku przeciwwskazań 
do wykonywania ćwiczeń. 

Kadra Weekendowej 
Szkoły Rodzenia „Bocia-
nek” to doświadczone oso-
by. Wśród nich znalazły się 

cztery kobiety. Pierwszą jest 
położna oraz doradczyni 
laktacyjna Ewelina Butyńska, 
która na co dzień pracuje 
na sali porodowej w szpitalu 
klinicznym. Kolejną specja-
listką jest Barbara Gołuch-
-Kuna, która jest terapeutką 
pediatryczną oraz urogine-
kologiczną. W kadrze zna-
lazła się również terapeutka 
uroginekologiczna Dagmara 
Zając, która podczas zajęć 
będzie zwracać uwagę m.in. 

na tematy związane 
ze zmianami zachodzą-
cymi w ciele podczas cią-
ży i po porodzie. Wspar-
ciem odpowiedniego 
żywienia zajmuje się na-
tomiast dietetyk klinicz-
ny Ewelina Gałęziowska. 
Więcej o kadrze można 
przeczytać na stronie in-
ternetowej Fizjo-Medu 
www.rehabilitacja.strze-
lin.eu. – Stworzyłyśmy 
grupę silnych kobiet, 
które znają się na rze-
czy i przekażą wiedzę 
w prostym, zrozumia-
łym języku, odpowie-
dzą na nurtujące py-
tania, a także udzielą 
wielu cennych wskazó-
wek, których kobiety 
nie znajdą w Interne-
cie – przekonuje właści-
cielka. Więcej informacji 
o szkole rodzenia można 

uzyskać dzwoniąc pod nu-
mer telefonu 604 915 079. 

Warto dodać, że Ośrodek 
Intensywnej Rehabilitacji Ru-
chowej Fizjo-Med w Strze-
linie należy do Strzelińskiej 
Rodziny Trzy Plus. Klienci 
posiadający karty mogą li-
czyć na rabat 10% na zabiegi 
fizykalne oraz 5% na masaże 
i ćwiczenia. 

JO 
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Od lipca Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Strze-
linie realizuje projekt „Sztuka 
życia” w ramach Programu 
Osłonowego „Wspieranie 
Jednostek Samorządu Tery-
torialnego w Tworzeniu Sys-
temu Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie” edycja 
2020. Projekt przygotowany 
przez członków Zespołu In-
terdyscyplinarnego do Spraw 
Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie w Strzelinie zo-
stał pozytywnie oceniony 
przez Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej i otrzy-
mał dotację na realizację 
zadań. Środki własne na re-
alizację projektu zapewniła 
gmina Strzelin. Dofinanso-
wanie wyniosło 17 255 zł, zaś 
wkład własny 10 000 zł. 

W ramach projektu trwają 
nieodpłatne konsultacje tele-
foniczne dla rodziców, opie-
kunów, nauczycieli w spra-
wach dotyczących dzieci. 
- W związku z wielotygo-

Maskotki na ręce komendant podinsp. Alicji Zabłockiej przekazały kierownik GOPS-u Magdalena Madejczyk oraz przewodnicząca Zespołu 
Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Strzelinie Agnieszka Tekiela

Pod koniec listopada ko-
lejna partia plastikowych na-
krętek trafiła do serca, które 
stoi przy Urzędzie Miasta 
i Gminy Strzelin. Tym razem 
pięć wypełnionych worków 
dostarczył Zakład Karny 
w Strzelinie. Nakrętki zbie-
rali skazani i funkcjonariusze 
służby więziennej. Przypo-
mnijmy, że pojemnik na na-
krętki to dar firmy FB Serwis, 
która odbiera odpady komu-
nalne na terenie gminy. Inicja-
torką tego proekologicznego 
przedsięwzięcia jest burmistrz 
Dorota Pawnuk. Mieszkańcy 
bardzo chętnie wrzucają na-
krętki do serca. Pracownicy 
Centrum Usług Komunal-
nych i Technicznych w Strze-
linie już wielokrotnie opróż-
niali wypełniony pojemnik. 

Pracownicy Zakładu Karnego w Strzelinie przekazali kilka worków nakrętek, które trafiły do serca przy strzelińskim magistracie

„Coraz więcej osób odczuwa zmiany w funkcjonowaniu psychicznym”

Mają zbyt dużo na swoich barkach
Konsultacje, bajka 
terapeutyczna, kon-
ferencja – to tylko 
niektóre działania 
podejmowane w ra-
mach projektu „Sztu-
ka życia” realizowa-
nego przez Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej. 

dniowym zamknięciem 
i ograniczeniem kontak-
tów międzyludzkich coraz 
więcej osób odczuwa odro-
czone skutki tego zjawiska 
poprzez zmiany w funk-
cjonowaniu psychicznym. 
Dotyczy to osób dorosłych, 
jednak w szczególnej sy-
tuacji znajdują się dzieci 
i młodzież. Kiedy dorośli 
nie radzą sobie z emo-
cjami, lękiem, obawami 
o to, jak będzie wygląda-
ło ich dalsze życie, wpły-
wa to na funkcjonowanie 
ich dzieci. Rodzic, dobry, 
dorosły udzieli wsparcia, 
jeśli sam będzie stabilny. 
Wychodzimy z założenia, 
że najbliższa dziecku jest 
rodzina. Dlatego konsul-
tacje skierowane są do do-
rosłych, a w szczególności 
do rodziców, aby mogli 
otrzymać wsparcie, a tym 
samym wesprzeć swoje 
dzieci – mówi Agnieszka 
Tekiela, przewodnicząca Ze-
społu Interdyscyplinarnego 
do Spraw Przeciwdziała-
nia Przemocy w Rodzinie 
w Strzelinie. Konsultacje 
przeprowadzane są przez psy-
chologów z Poradni Psy-
chologiczno - Pedagogicznej 
w Strzelinie. Jak się okazuje 
skorzystało z nich już wielu 
rodziców. - Często dzwo-
nią i mówią, że mają zbyt 
dużo na swoich barkach, 
są przeciążeni, trudno jest 
pogodzić pracę zawodową 

z nauczaniem swoich dzie-
ci. Cierpią także ci rodzice, 
którzy nie pracują i cały 
dzień zajmują się swoimi 
pociechami. Otrzymują 
konkretne wsparcie, pora-
dy w danej sytuacji doty-
czącej trudności dziecka. 
A czasem mówią, że do-
brze, że mogli z kimś po-
rozmawiać o tym, co czu-
ją, bali się oceny, myśleli, 
że powinni sobie radzić 
lepiej - przekonuje. Jednym 
z zadań w ramach projektu 
było stworzenie autorskiej 
bajki terapeutycznej, który 
pomaga każdemu rodzicowi 
stworzyć własną bajkę dla 
swojego dziecka. Wydruko-
wano ich 500. Bajki zostały 
rozdystrybuowane w przed-
szkolach, szkołach i innych 
instytucjach pracujących 
z rodziną. - Dziś już wie-
my, że potrzebny będzie 
dodruk, ponieważ bajka 
spotkała się z bardzo do-
brym odbiorem – wyjaśnia 
Tekiela. Mieszkańcom gminy 
Strzelin udostępniono także 
ulotki zawierające informa-
cje, co robić, gdzie się udać 
po pomoc w sytuacji kryzy-
sowej. Ulotki zawierają także 
informacje dotyczące właści-
wych postaw rodzicielskich 
i metod wychowawczych. 
Dla gminnych szkół zakupio-
ne zostały natomiast pakiety 
materiałów edukacyjnych do-
tyczących uzależnień, w tym 
behawioralnych, czyli np. 

uzależnienia od telefonu ko-
mórkowego. - Edukujemy 
także na temat przeciw-
działania cyberprzemocy. 
To ważne, bo nasze po-
ciechy właśnie w świecie 
wirtualnym spędzają teraz 
najwięcej czasu. Epidemia 
popchnęła nasze dzieci 
w to, co zawsze staraliśmy 
się im ograniczać, czyli In-
ternet – tłumaczy. Z myślą 
o dzieciach zakupione zosta-
ną również maskotki, które 
strzelińska policja będzie 
przekazywać podczas inter-
wencji domowych. Do strze-
lińskiej jednostki trafiło po-
nad 60 Komisarzy Lwów. 
Maskotki na ręce komendant 

podinsp. Alicji Zabłockiej 
przekazały kierownik strze-
lińskiego GOPS-u Mag-
dalena Madejczyk oraz 
przewodnicząca Zespołu In-
terdyscyplinarnego do Spraw 
Przeciwdziałania Przemo-
cy w Rodzinie w Strzelinie 
Agnieszka Tekiela. Policjanci 
mają nadzieję, że przekazy-
wane dzieciom maskotki choć 
trochę złagodzą u nich prze-
żywany stres w związku z kry-
zysową sytuacją w rodzinie.

Warto również wspo-
mnieć, że w piątek, 11 grud-
nia odbyła się konferencja 
on-line, która dotyczyła 
głównie obszaru przeciw-

działania przemocy w ro-
dzinie, jednakże z uwagi 
na trwającą epidemię wykła-
dy obejmowały także tema-
tykę zdrowia psychicznego 
dzieci i młodzieży w dobie 
epidemii. Prowadzący po-
wiedzieli, jak pomagać dzie-
ciom w tej trudnej sytuacji, 
jak przeciwdziałać skutkom 
zamknięcia społecznego, 
które w sposób szczególny 
dotyka młodzież.

Zachęcamy do odwie-
dzania strony internetowej 
projektu www. sztukazycia.
gops-strzelin.pl, na której 
na bieżąco można zapozna-
wać się z działaniami. 

RED

Serce stale 
wypełniane 

Akcja ma charakter nie tylko 
ekologiczny, ale także charyta-
tywny. Dochód ze sprzedaży 
nakrętek jest przeznaczany 
na leczenie i późniejszą reha-
bilitację małej Mii Kurtuldu – 
dziewczynki chorej na SMA. 
Warto dodać, że drugi tego 
typu pojemnik umieścił przed 

swoją siedzibą Gospodarczy 
Bank Spółdzielczy w Strze-
linie. Gorąco zachęcamy 
wszystkich do dalszego zapeł-
niania serc. 

Przy okazji przypomina-
my, że do pojemnika mogą 
być wrzucane wszelkie pla-
stikowe nakrętki bez wzglę-

du na kształt czy kolor np. 
po napojach, kawie, mleku, 
czy jogurtach, ale także che-
mii gospodarczej, płynach 
do zmywania, szamponach 
i płynach do płukania. Ważne 
jednak, by nie dorzucać do na-
krętek innych przedmiotów.

JO
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Uczniowie czwartych klas szkół podstawowych z  gminy Strzelin wezmą udział 
w projekcie, w którym wykorzystają innowacyjną platformę do nauki matematyki. 
System za pomocą sztucznej inteligencji m.in. wspiera i kontroluje na bieżąco po-
stępy uczniów w rozwiązywaniu zadań. 
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Przedszkolaki z Przed-
szkola Miejskiego „Koloro-
wa Kraina” w Strzelinie i ich 
rodzice wzięli udział w akcji 
„Kasztanobranie” zorgani-
zowaną przez pana Sławka. 
Koordynatorkami przed-
sięwzięcia były nauczycielki 
Joanna Wilisowska, Aneta 
Bielecka i Justyna Miernik. 
W ramach akcji zbierane 
były kasztany, które pod-
czas zimowych chłodów, 
stanowić będą najlepsze 
źródło pokarmu dla leśnych 
mieszkańców. Kasztany 
to przysmak danieli. W cią-
gu miesiąca dzieci ze swoimi 
rodzicami zebrały ponad 
1400 kg kasztanów. Środki 
zgromadzone ze zbiórki 
kasztanów, zasiliły konto 
Rady Rodziców. Dyrekcja 
Przedszkola Miejskiego 
„Kolorowa Kraina” ser-
decznie dziękuje wszystkim, 
którzy uczestniczyli w akcji.

RED Dzieci chętnie przyłączyły się do akcji zbierania kasztanów

Gmina Strzelin nawiąza-
ła współpracę z Wydzia-
łem Matematyki i Nauk 
Informacyjnych Politech-
niki Warszawskiej, w ra-
mach której czwartokla-
siści z gminnych szkół 
podstawowych wezmą 
udział w eksperymentalnym 
projekcie edukacyjnym pn. 
„Matematyka – wstęp do ka-
riery wynalazcy”. Projekt 
polega na pracy uczniów 
klas czwartych z wyko-
rzystaniem innowacyjnej 
platformy, wspomagającej 
rozwiązywanie zadań ma-
tematycznych w systemie, 
który za pomocą sztucznej 
inteligencji wspiera i kon-
troluje na bieżąco postępy 
uczniów, dostosowuje tem-

AWANS NAUCZYCIELEK
Do grona nauczycieli mianowanych dołączyły niedawno dwie nauczycielki gminny placówek - Małgo-
rzata Widziak z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie oraz Marta Koseska z Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Białym Kościele. Awansu zawodowego pogratulowała burmistrz Dorota Pawnuk, 
podczas krótkiej kameralnej uroczystości zorganizowanej w strzelińskim magistracie. W tym wyda-
rzeniu uczestniczyły również dyrektorki PSP nr 4 i PSP w Białym Kościele - Alicja Porada oraz Halina 
Drozdalska.  Awansowane nauczycielki musiały wcześniej zdać egzamin przed komisją egzaminacyjną 
powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin. Gratulujemy i życzymy im kolejnych sukcesów 
w tym niełatwym i odpowiedzialnym zawodzie.

RED
W kameralnej uroczystości uczestniczyły: burmistrz Dorota Pawnuk, dyrektorki szkół Halina Drozdalska, 
Alicja Porada oraz awansowane nauczycielki Marta Koseska i Małgorzata Widziak

Życzenia i kolęda

Niecodzienne 
odwiedziny
To była niezwykle miła i niecodzien-
na wizyta. W środę, 16 grudnia szefo-
wą gminy Strzelin odwiedziły dzieci 
z Przedszkola Miejskiego „Kolorowa 
Kraina” w Strzelinie.

Grupie „Niezapominajek” towarzyszy-
ły - dyrektor naszego miejskiego przed-
szkola Agata Gieża oraz nauczycielki. Re-
zolutne przedszkolaki zaśpiewały kolędę, 
złożyły świąteczno-noworoczne życzenia 
i wręczyły Dorocie Pawnuk upominek. 
Burmistrz podziękowała za tę niespo-
dziankę i również życzyła maluchom 
pięknych i spokojnych świąt oraz wielu 
wymarzonych prezentów pod choinką. 
Każdy z małych gości otrzymał słodki 
upominek. To krótkie, ale niezwykle sym-
patyczne spotkanie, ze względów sanitar-
nych, zorganizowano w plenerze,  przy 
urzędowej fontannie. Z kronikarskiego 
obowiązku dodajmy, że w tym wydarze-
niu uczestniczyła również Agata Bartuli-
ca, dyrektor Zespołu Oświaty Gminnej 
w Strzelinie.

RED  
Grupa „Niezapominajek” zrobiła miłą, przedświąteczną niespodziankę

Rozwiązują zadania z wykorzystaniem innowacyjnej platformy 

Nauka matematyki ze sztuczną inteligencją

po, stopień trudności i za-
kres treści matematycznych. 
Indywidualizuje rozwój każ-
dego dziecka i pomaga roz-
winąć zdolności matema-
tyczne. Realizując projekt 
udostępniono szkołom za-
awansowane narzędzia edu-
kacyjne. Uczniowie otrzy-
mują dostęp do platformy 
zeszyt.online, na której pod 
opieką sztucznej inteligencji 
podnoszą swoje umiejęt-
ności matematyczne. Czym 
jest zeszyt.online? To opar-
ty na sztucznej inteligencji 
system wspierający naukę 
matematyki. Do użytko-
wania platformy wystarczy 
przeglądarka internetowa. 
Po zalogowaniu uczeń do-
staje zadania, których zakres 

i poziom trudności na bie-
żąco dostosowuje się do ak-
tualnych umiejętności oraz 
skuteczności w rozwiązy-
waniu. Strzelin jest jednym 
ze 170 miast, które dołą-
czyły w tym roku do pro-
jektu. Duże zainteresowanie 
projektem w kraju wynika 
z efektów dydaktycznych, 
które udało się uzyskać za-
równo przed pandemią, jak 
i w zeszłym semestrze, gdy 
szkoły były już zamknięte. 
Mamy nadzieje, że udział 
w projekcie będzie do-
skonałym uzupełnieniem 
technik kształcenia na od-
ległość i wspomoże gminne 
szkoły podstawowe w zdal-
nym nauczaniu.

RED

Zebrali ponad tonę kasztanów
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W listopadzie z powodu jesiennej fali wzrostu zachoro-
wań na koronawirusa rząd podjął decyzję o zamknięciu dla 
publiczności instytucji kultury. Miejska i Gminna Biblioteka 
Publiczna w Strzelinie stworzyła stanowisko do obsługi czy-
telników, gdzie można było oddać lub wypożyczyć książki. 
Od poniedziałku, 14 grudnia zgodnie z rekomendacją Biblio-
teki Narodowej, nasza biblioteka mogła otworzyć się na klien-
tów. Jest już możliwość pojedynczego wejścia między półki 
biblioteki. Oczywiście wszystko odbywa się z zachowaniem 
reżimu sanitarnego. Warto przypomnieć, że biblioteka prze-
dłużyła tak zwaną amnestię i nie nalicza kar za przetrzymane 
książki. Do końca roku można je oddać bez konsekwencji. 

Strzelińska biblioteka prowadzi 
szereg różnych działań. Od listo-
pada trwają czwartkowe spotkania 
z pisarzami online. To spotka-
nia na żywo, które można śledzić 
w Internecie, na fanpejdżu face-
bookowym strzelińskiej biblioteki. 
Gośćmi prowadzącego program 
Tomasza Duszyńskiego byli już 
poetka Mirka Szychowiak, a tak-
że Mieczysław Gorzka, autor be-
stsellerowej trylogii kryminalnej 
z komisarzem Zakrzewskim w roli 
głównej, Krzysztof  Bochus, pisarz 
popularnych kryminałów retro 
o dawnym Gdańsku, Krzysztof  
Beśka, autor kryminałów retro 
rozgrywających się w Łodzi i Kró-
lewcu oraz Zbigniew Piotrowicz, Bajki czytane przez panią Lidię można znaleźć na facebooku strzelińskiej biblioteki

Spotkania online z pisarzami cieszą się sporym zainteresowaniem

Zgodnie z decyzją 
rządu od listopada 
Strzeliński Ośrodek 
Kultury ma zamknięte 
drzwi dla publiczności. 
Zamknięcie instytucji 
kultury jest związane 
z jesienną falą zacho-
rowań na koronawi-
rusa. Swoją działal-
ność musiało zawiesić 
również działające 
w SOK-u kino „Gra-
żyna”. Mimo to pra-
cownicy Strzelińskiego 
Ośrodka Kultury pro-
wadzą różne działania. 
Na facebookowym fanpag’u 
SOK-u umieszczane są filmiki 
instruktażowe, na których ani-
matorka pokazuje m.in. jak 
wykonać gry zręcznościo-
we, mikołaja oraz różnego 
rodzaju ozdoby świąteczne. 
Wyemitowano również pro-

Wystawy, filmiki instruktażowe i świąteczne niespodzianki

Kultura w Internecie

Animatorka Strzelińskiego Ośrodka Kultury prowadzi zajęcia online

gram skierowany dla dzieci 
pt. „Spotkanie z Granit-
kiem”, podczas którego wi-
dzowie mogli dowiedzieć się 
o historii naszego miasta. Dla 
najmłodszych przygotowano 
także muzyczny mikołajkowy 
teledysk. Bardzo ciekawym 

pomysłem było umieszczenie 
urny przed siedzibą Strze-
lińskiego Ośrodka Kultury, 
do której przechodnie mogli 
wrzucać świąteczne życzenia. 
Karteczki zostaną odczytane 
podczas emitowanego w In-
ternecie programu świątecz-

nego. Do kontaktu z odbior-
cami kultury wykorzystano 
także witrynę, która znajduje 
się w holu na parterze. Naj-
pierw przechodnie mogli 
oglądać przepiękną wystawę 
„Moja jesień”, która składa-
ła się ze zdjęć nadesłanych 
przez mieszkańców, a obec-
nie w podobnej formule 
w witrynie zawisła wystawa 
świąteczna. Można też tam 
podziwiać szopkę bożonaro-
dzeniową. Bardzo aktywnie 
działa także fanpage Kultu-
ralnego Sztabu Kryzysowe-
go, na którym zamieszcza-
nych jest szereg informacji, 
linków i filmików związanych 
nie tylko z działalnością nasze-

W witrynach Strzelińskiego Ośrodka Kultu-
ry można oglądać świąteczną wystawę

go ośrodka, ale także szeroko 
rozumianą kulturą. 

Ponadto od 22 grudnia 
na facebookowym fanpagu 
SOK-u wyemitowany zostanie 

specjalnie przygotowany pro-
gram świąteczny składający się 
z kilku filmików, m.in. koncer-
tu kolęd czy opowieści o daw-
nych tradycjach świątecznych.  

JO

Do urny życzenia wrzuciły przedszkolaki

Dary dla rodaków 
na Kresach

Od kilku lat Szkolny Klub Wolontariatu w Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim, bardzo aktywnie 
włącza się w przedświąteczną zbiórkę darów dla naszych rodaków, 
żyjących na Kresach 
Wschodnich. W tym 
roku nie może być 
inaczej. Zbiórka prowa-
dzona była w sklepach 
w Ludowie Polskim, 
Pławnej, Trześni i Broż-
cu. Wśród zebranych 
produktów znalazły się 
słodycze, kawa, herbata, 
cukier, makaron, ryż, 
olej, środki czystości, 
a także książki i płyty. 
Zebrane dary przeka-
zano Fundacji Studio 
Wschód, której preze-
sem jest dziennikarka 
Grażyna Orłowska-
-Sondej. Wolontariusze 
akcji „Mogiłę Pradziada 
Ocal od Zapomnienia” 
zawiozą paczki na Boże 
Narodzenie do polskich 
wsi, szkół i parafii 
na Kresach. – Bardzo 
serdecznie dziękuję 
wszystkim, którzy 
wsparli akcję. Pamię-
tajmy, każde dobro 
wraca – przekonuje 
koordynatorka zbiórki 
Wioleta Stupnicka. – 
Słowa uznania należą 
się właścicielom 
sklepów: Agacie Król 
z Pławnej, Marioli 
Druszcz z Trześni, 
Andrzejowi Samuelo-
wi z Brożca oraz pro-
boszczowi z Brożca 
Januszowi Betkow-
skiemu – dodaje. 

RED

Koordynatorka zbiórki Wioleta Stupnicka przekazała 
zebrane dary Fundacji Studio Wschód

Do końca roku biblioteka nie nalicza kar za przetrzymane książki

ONLINE 
W CZASIE PANDEMII 

Strzelińska biblioteka może już wpuszczać do siedzi-
by czytelników. Możliwe jest to pojedynczo i zachowa-
niem reżimu sanitarnego. Pozostała aktywność biblio-
teki przeniosła się do Internetu, gdzie można obejrzeć 
filmiki z warsztatów mikołajkowych, świąteczne bajki 
czy spotkania online z pisarzami. 

publicysta i podróżnik. W bibliotece prowadzone są także mi-
kołajkowe warsztaty, które odbywają się we wtorki, czwartki 
i soboty na facebookowym fanpejdżu biblioteki. Podczas zajęć 
bibliotekarki podają pomysły do dobrej zabawy i spędzenia ra-
zem czasu. Widzowie mogą dowiedzieć się m.in. jak wykonać 
świąteczne ozdoby, stroiki, zakładki do książek, a nawet ude-
korować bombki. Dodatkowo w poniedziałki, środy i piątki 
odbywają się świąteczne bajki z panią Lidią. 

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej biblioteki 
www.bibliote-
kapubliczna.
strzelin.pl, 
gdzie moż-
na znaleźć 
informacje 
o działaniach 
i nowościach 
w jednostce. 

RED
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Niewątpliwie jesteś za-
fascynowany malarstwem 
tradycyjnym. Trudno Cię 
jednak zaszufladkować. 
Zawsze szukałeś swojej 
drogi?

- Prawdę mówiąc, co może 
być niespodzianką, nigdy nie 
byłem specjalnie zafascyno-
wany malarstwem. Uwielbiam 
Chełmońskiego, Brandta czy 
Gierymskiego, ale to raczej 
ze względu na podejmowaną 
przez nich tematykę i klimat 
obrazów, niż chęć podążania 
podobną drogą. Zawsze fa-
scynowała mnie batalistyka, 
wieś, dzika przyroda, historia. 
Jeśli już coś mnie fascynuje 
to jest to niewątpliwie film, 
od najmłodszych lat. W mo-
ich obrazach i światach, które 
tworzę zdecydowanie więcej 
jest z przygód Franka Dola-
sa, Potopu, Krzyżaków czy 
Czterech Pancernych, niż 
z XIX wiecznego malarstwa. 
Film, dzieciństwo spędzo-
ne na wsi, żniwa, kombajny, 
wakacje w górach, Sienkie-
wicz, tak głównie szukałem 
inspiracji. Uważam, że nasze 
życie jest zawsze najlepszą, 
najprawdziwszą i najwięk-
szą inspiracją. Tak, zawsze 
starałem się podążać własną 
drogą. Szukać języka na ko-
munikowanie się ze światem. 
Od najmłodszych lat najlepiej 
szło mi przelewanie swoich 
myśli na papier, rysowanie, 
malowanie, pisanie...w sumie 
nic innego nie umiem robić. 

Gdy tworzysz obrazy 
wciąż sięgasz po sztalugę, 
płótno i farby? W którym 
momencie wkracza w ten 
świat malarstwo cyfrowe?

- Tak, oczywiście, ale obec-
nie raczej rzadko. Malarstwo 
cyfrowe stało się moim głów-
nym narzędziem pracy. Ma-
larstwo tradycyjne ma w so-
bie magię, taką niepewność 
i ulotność, tego mi najbardziej 
brakuje. Natomiast w malar-

Jedna z prac artysty w ramach projekt 1920 

Wystawa artysty z międzynarodowym sukcesem

Portal do innych światów 
Od 14 grudnia w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Strzelinie można oglądać 

unikalną wystawę „Inne Światy”. Kilkunastu znanych autorów, m.in. Łukasz Orbitowski, 
Remigiusz Mróz, Jakub Żulczyk, Jakub Małecki napisali opowiadania do prac plastycznych 
Jakuba Różalskiego.  Projekt to wyjątkowe połączenie grafiki i słowa. Strzelińska biblioteka 

jako jedyna w Polsce dostała możliwość prezentacji prac w tej formie. Wystawę będzie można 
oglądać w bibliotece do końca lutego. Jakub Różalski odniósł ogromny międzynarodowy suk-

ces, a o jego fascynacje i pasje  wypytał dyrektor strzelińskiej biblioteki, Tomasz Duszyński.

stwie cyfrowym cenię sobie 
bardzo, jakby to powiedzieć, 
kulturę pracy i oszczędność 
czasu. Nie chodzi o sam pro-
ces malowanie, tutaj nie ma 
wielkiej różnicy, może poza 
nieco dłuższym czasem pla-
nowania w przypadku malar-
stwa analogowego, bardziej 
o przygotowanie do malowa-

nia, czyszczenie palety i pędz-
li po malowaniu itd. Lubię 
„czystość” pracy malarstwa 
cyfrowego. Od dziecka je-
stem alergikiem, zawsze mia-
łem dość duży problem z ole-
jami i rozpuszczalnikami, 
to też nie jest bez znaczenia. 
Natomiast niezależnie od na-
rzędzia którego używam, sta-

ram się, by moje prace miały 
ten sam charakter i styl, to dla 
mnie bardzo ważne.

W sielankowy nastrój 
twoich obrazów przenikają 
elementy zupełnie inne-
go świata. Wydawałoby 
się, że powinny budzić 
niepokój, nie zawsze tak 
jest. Przyglądamy się raczej 
z ciekawością pojawiają-
cym się wśród pól maszy-
nom z alternatywnej rze-
czywistości. Zupełnie jak 
postaci z obrazów, w prze-
rwie na odpoczynek...

- Bardzo się cieszę, że tak 
to jest interpretowane. Jest 
to mocno zbliżone do tego, 
jak ja to widzę. Generalnie 
staram się zawsze zosta-
wiać odbiorcom spore pole 
do własnych interpretacji 
i wyobrażeń na temat scen

 przedstawio-
nych na moich 
obrazach. Sta-

ram się, poprzez 
twórczość, 

opowiadać jakieś 
historie, tworzyć 

portale do in-
nych światów, 

przez które 
widz może się 

na chwilę prze-
nieść. To za-
wsze sprawia 

mi największą 
satysfakcję 

w pracy. Oczy-
wiście w każdej pracy jest 
jakaś cząstka mnie same-
go. To co mnie fascynuje, 
to co kocham i czego się 

boję, ale nie chcę by to w ja-
kiś tam sposób przytłaczało 

czy dominowało widza. 

Nie tylko budujesz 
światy, ale i tworzysz ich 
historię. Czym stał się dla 
ciebie projekt 1920 +

- Zawsze fascynowało mnie 
tworzenie własnych, fanta-
stycznych światów, od naj-
młodszych lat, od czasów 
kiedy pierwszy raz sięgnąłem 
po Tolkiena, od obejrzenia 
po raz pierwszy „Niekoń-
czącej się opowieści”. Histo-
ria zawsze była moją wielką 
pasją i największą inspiracją. 
Uwielbiam z niej czerpać, 
przetwarzać ją na swój własny 

Gmina Strzelin rozstrzy-
gnęła konkurs pn. „Najlepsza 
praca dyplomowa dotycząca 
gminy Strzelin”. Przyjmo-
wane były do niego prace 
licencjackie, inżynierskie, ma-
gisterskie, doktorskie lub po-
dyplomowe obronione w la-
tach 2013-2020. Do konkursu 
zgłosiły się trzy osoby. Komi-
sja konkursowa (w składzie: 
przewodniczący Ireneusz 
Szałajko oraz Lech Pąchal-
ski, Igor Borkowski, Dariusz 
Stępień i Tomasz Duszyński) 

sposób i tworzyć coś nowe-
go na bazie tego, co znamy. 
Teraźniejszość i przyszłość 
wydają mi się raczej nudne 
i zupełnie mnie nie inspirują. 
W świecie 1920+ połączyłem 
więc wszystko co kocham, 
co mnie fascynuje i inspiru-
je, tworząc własne uniwer-
sum. To mój własny świat, 
do którego mogę uciec, gdy 
tylko mam ochotę oderwać 
się od problemów codzien-
ności i naszej rzeczywistości. 
To taka forma terapii, szcze-
gólnie w tych niepewnych 
i trudnych czasach.

Czy światy, które stworzy-
łeś zaskakują nawet ciebie? 
Gry Scythe i Iron Harvest 
osadzone są w świecie 
1920+. Opowiadania z anto-
logii „Inne Światy” podzia-
łały na wyobraźnię pisarzy 
tworzących opowiadania 
do twoich obrazów. Jak 
się odnajdujesz w świecie 
rozwijającym się w różnych 
płaszczyznach i wymiarach. 
Nadążasz jeszcze za tym?

- Ogromny, międzynarodo-
wy sukces, tego jednak bardzo 
osobistego dla mnie uniwer-
sum, nie przestaje mnie szoko-
wać i zaskakiwać. W najśmiel-
szych snach nie spodziewałem 
się, że ludzie tak pokochali ten 
świat i jego estetykę. Jestem 
ogromnie szczęśliwy z tego 
powodu i daje mi to ogromne 
poczucie spokoju i spełnie-
nia. Oczywiście teraz, zaczyna 
on już powoli żyć własnym ży-
ciem i pewnie ta popularność 
przerosła już mnie, jako twór-
cę, ale zupełnie mi to nie prze-
szkadza. Powoli chciałbym też 
zacząć prace nad nowymi świa-
tami i projektami, zobaczymy 
jak to się wszystko ułoży. Czy 
uda mi się jeszcze stworzyć 
coś na tyle oryginalnego i cie-
kawego jak uniwersum 1920+. 
Mam nadzieję, że tak.

Rozmawiał 
Tomasz Duszyński

Wybrano najlepszą 
pracę dyplomową 
o gminie Strzelin

Zwyciężczyni otrzymała 1500 zł podczas oceniania brała pod 
uwagę m.in. sposób prezen-
tacji miasta i gminy Strzelin 
lub osoby czy miejsca zwią-
zanego z miastem, twór-
cze i pomysłowe spojrzenie 
na wybrany problem związa-
ny z miastem i gminą Strzelin 
oraz możliwość wykorzystania 
pracy w celach promocyjnych 
i informacyjnych. I miejsce 
przyznano Justynie Lipiak za 
pracę pt. „Hotel SPA Browa-
rium. Adaptacja i rozbudowa 
Starego Browaru w Strzelinie 
(na cele usługowo-hotelowe 
wraz z piwnym SPA)”. II miej-
sce za pracę pt. „Osadnictwo 
w Strzelinie w latach 1945-
1947” zajęła Aleksandra Bom-

bas, zaś III Wiktor Birut za 
pracę pt. „Projekt utworzenia 
ścieżki rowerowej trasą nie-
czynnej linii kolejowej Strze-
lin- Przeworno”. Wręczenie 
nagród odbyło się w środę, 
16 grudnia w sali konferencyj-
nej strzelińskiego magistratu. 
Zwyciężczyni z rąk burmistrz 
Strzelina Doroty Pawnuk oraz 
sekretarza Kazimierza Nahaj-
ło odebrała nagrodę główną 
- czek na 1500 zł. Dwójka po-
zostałych laureatów otrzyma-
ła 250-złotowe bony na zaku-
py w jednym ze strzelińskich 
sklepów AGD. Wyróżnionym 
przekazano również dyplomy 
i ekologiczne torby z gadżetami. 

REDLaureatami konkursu pn. „Najlepsza praca dyplomowa dotycząca gminy Strzelin” zostali Jutyna Lipiak, Aleksandra Bombas i Wiktor Birut

Jakub Różalski (zdj. z archiwum autora)
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Bezpłatne zajęcia na basenie
Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne w porozumieniu 

z Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin, mając na względzie ogra-
niczoną aktywność fizyczną spowodowaną zdalnym nauczaniem, 
przygotowało ofertę dla uczniów szkół podstawowych. Dzięki 
ustaleniom udało się wypracować plan bezpłatnych zajęć nauki 
i doskonalenia pływania dla uczniów klas 1-8, które będą prowa-
dzone w strzelińskim aquaparku pod okiem instruktorów pływa-
nia. Zajęcia dla uczniów szkół gminy Strzelin będą się odbywały 
w podziale na klasy 1-3, 4-6 oraz 7-8. Pierwsze zajęcia ruszyły 
od drugiego tygodnia grudnia i będą odbywały się do 16 stycznia 
z przerwą międzyświąteczną. 

SCSE

Uczniowie gminnych szkół biorą udział w zajęciach nauki 
i doskonalenia pływania, zorganizowanych w ramach aktywizacji 
sportowej

Aquapark Granit w Strze-
linie, zgodnie z rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów, 
ma zawieszoną działalność 
dla klientów korzystających 
z obiektu rekreacyjnie. Za-
kaz obejmuje również za-
przestanie działalności usłu-
gowej związaną z poprawą 
kondycji fizycznej, mającej 
na celu poprawę samopoczu-
cia, co skutkuje wyłączeniem 
z użytku także saun. Mimo 
to obiekt funkcjonuje osiem 
godzin dziennie, przez sześć 
dni w tygodniu, prowadząc Kolejna edycja projektu „Umiem Pływać” cieszyła się sporym zainteresowaniem

Treningowe zawody pływackie
Z uwagi na zamknięcie aquaparku w Oławie, przez kilka 

tygodni na strzelińskim obiekcie trenowała sekcja działa-
jąca na tamtejszej pływalni. Powstał pomysł zorganizowa-
nia mini zawodów pływackich, sprawdzających umiejętno-
ści pływaków. W piątek, 4 grudnia w naszym aquaparku, 
w ramach jednego z treningów odbyły się mikołajkowe za-
wody trzech sekcji pływackich - dwóch trenujących u nas 
na co dzień – Aqua Masters i Butterfly oraz przyjezdnej 
sekcji z Oławy. Podczas rywalizacji zawodnicy mogli zwery-
fikować swoje całoroczne umiejętności oraz z uwagi na ko-
niec roku powziąć noworoczne postanowienia i wyznaczyć 
sobie nowe sportowe cele na przyszły rok.

Katarzyna Psiurska

Zawodnicy mogli zweryfikować swoje całoroczne umiejętności

Zakończyli jesienną 
edycję „Umiem Pływać” Skorzystało ponad 500 uczniów
Mimo pandemii uda-
ło się zakończyć je-
sienną edycję projek-
tu „Umiem Pływać” 
realizowaną przez 
Aquapark Granit 
w Strzelinie. Dzięki 
dobrym wskaźnikom 
strzelińska pływalnia 
otrzyma sprzęt spor-
towy do nauki i do-
skonalenia pływania.

swoją działalność dla osób 
uprawiających sport w ra-
mach współzawodnictwa 
sportowego, zajęć sporto-
wych lub wydarzeń sporto-
wych. Dzięki temu pływalnia 
zakończyła właśnie jesien-
ną edycję projektu „Umiem 
Pływać”, w której udział 

wzięło 35 grup, w tym, aż 27 
ze szkół z terenu powiatu 
strzelińskiego. Łącznie z pro-
jektu skorzystało ponad 500 
uczniów z klas 1-3 szkół 
podstawowych, co daje jeden 
z najwyższych wskaźników 
na Dolnym Śląsku i skutkuje 
przekazaniem naszej pływal-

ni sprzętu sportowego służą-
cego do nauki i doskonalenia 
pływania. 

Według harmonogramu 
zajęcia realizuje także Szkoła 
Nauki i Doskonalenia Pły-
wania oraz Sekcja Pływacka 
Aqua Masters dla dzieci i do-
rosłych. Obecnie trwa także 

nabór do sekcji oraz grup 
nauk pływania, które są two-
rzone na bieżąco, według 
zapotrzebowania. Na base-
nie istnieje także możliwość 
realizacji indywidualnych 
treningów pływackich. Z po-
wodu zamknięcia aquaparku 
w Oławie, z usług strzeliń-

skiej pływalni korzysta sek-
cja działająca na tamtejszym 
obiekcie. 

W grudniu aquapark 
funkcjonuje od poniedział-
ku do piątku w godzinach 
od 14:00 do 22:00 oraz w so-
boty od 8:00 do 16:00.

SCSE
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W Mikołajki, czyli 6 grud-
nia zainaugurowano sezon 
na strzelińskim lodowisku, 
które znajduje się przy Aqu-
aparku Granit. Pogoda moc-
no utrudniała przygotowania 
do tegorocznego otwarcia 
sezonu. Silny wiatr porozm-
rażał miejscami taflę lodu. 
Mimo to miłośnicy łyżew 
mogli skorzystać z lodowi-
ska. Z uwagi na tworzące się 
miejscami kałuże Strzelińskie 
Centrum Sportowo-Edukacyj-
ne, które administruje obiek-
tem, wprowadziło promocję 
i tego dnia wszyscy klien-
ci jeździli na lodowisku za 
darmo. W tym roku z uwagi 
na pandemię koronawirusa 
na tafli obowiązują szcze-
gólne zasady bezpieczeństwa. 
Ze względu na reżim sanitarny 
ilość osób przebywających jed-
nocześnie na lodzie nie może 
przekraczać limitu 40 osób. 
Na terenie obiektu obowiązu-
je bezwzględny nakaz zakry-
wania nosa i ust oraz zacho-
wanie dystansu społecznego, 
jak w przestrzeni publicznej. 
Sprzęt udostępniany do wy-
pożyczania jest regularnie 
dezynfekowany, a po-
mieszczenia, z których 
korzystają klienci są co-
dziennie zamgławiane 
oraz dezynfekowane 
środkami - działając 
przy tym wirusobój-
czo na odkażane po-
wierzchnie. Szczegóło-
wy regulamin lodowiska 
publikujemy obok. 

Należy zaznaczyć, 
że działalność lodo-
wiska jest uzależnio-
na od warunków at-
mosferycznych. Gdy 
te pozwalają na jazdę, 
na obiekcie obowią-
zuje harmonogram 
wejść. Od poniedział-
ku do piątku klienci 
indywidualni mogą 
skorzystać z lodo-
wiska w godzinach 
16:15, 17:45 i 19:15, 
w soboty, niedzielę 
i święta zaś o: 12:00, 
13:30, 15:00, 16:30, 
18:00 i 19:30. Ter-
cja wynosi 45 minut. 
Przez kolejne 45 mi-

Lodowisko to dla wielu nie lada atrakcja

Ruszyło lodowisko Czas na łyżwowe 
szaleństwo 

Miłośnicy łyżew otworzy-
li sezon na strzelińskim 
lodowisku. Jego dzia-
łalność jest uzależniona 
od warunków atmosfe-
rycznych, ale gdy te będą 
pozwalać obiekt będzie 
działał siedem dni w ty-
godniu. Przygotowano 
także bezpłatne wejścia 
na lodowisko w przerwie 
międzyświątecznej. 

nut trwa przerwa techniczna, 
podczas której tafla lodu jest 
czyszczona i wyrównywana. 
Nieodłącznym elementem 
działania lodowiska jest wy-
pożyczalnia, która cieszy się 
dużym zainteresowaniem. 
Na miejscu można zaopa-
trzyć się w łyżwy, kaski, tzw. 
chodziki dla dzieci ułatwiają-
ce jazdę czy skorzystać z na-
ostrzenia łyżew. Szczegó-
łowy cennik zamieszczamy 
poniżej. 

Aby zachęcić dzieci i mło-
dzież gminną do aktywności 
fizycznej na świeżym powie-
trzu z inicjatywy burmistrz 
Strzelina Doroty Pawnuk 
przygotowano także bez-
płatne wejścia na lodowisko. 
W przerwie międzyświątecz-
nej tj. 28, 29 i 30 grudnia bę-
dzie można skorzystać z dar-
mowej zabawy na lodzie oraz 
nieodpłatnie wypożyczyć 
sprzęt w godz. 12:00-12:45 
oraz 13:30-14:15. Chętni 

będą wpuszczani za okaza-
niem szkolnej legitymacji..

JO
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Jego przeciwnikiem był brązowy medalista Mi-
strzostw Polski Karol Pawlik z klubu Rushh Kielce 
w kategorii 52 kg. Mike na swoim koncie ma brązowy 
medal Mistrzostw Polski w kategorii 54 kg. Na turnie-
ju zawodnicy ważyli po 55 kg, więc walka zapowiadała 
się bardzo emocjonująco. Już na początku pierwszej 
rundy Mike narzucił swoje tempo. Przeciwnik był li-
czony dwukrotnie. W drugiej rundzie strzelinianin 
nie odpuścił i po mocnych ciosach jego rywal chwiał 
się na nogach. Sędzia postanowił przerwać walkę.  - 
Spodziewałem się, że tak może wyglądać ten po-
jedynek, bo wiem w jak dobrej formie jest teraz 
Mike – podkreśla trener i instruktor Marcin Drużga. 
– Przez ostatni miesiąc Mike systematycznie spa-
rował w Dzierżoniowie z zawodową pięściarką 
Laurą Grzyb, wiec poprzeczka była cały czas wy-
soko postawiona. Cieszę się, że jeszcze z końcem 
roku udało się stoczyć tak dobrą walkę, bo wiemy 
jakie czasy nastały i w tym roku tych startów było 
bardzo mało – podkreśla. 

RED

Mike Drużga wygrał pojedynek przez nokaut

Ruszyła Zimowa Liga Orlika
Na początku grudnia ruszyły rozgrywki Zimowej Ligi Orli-

ka. Przypomnijmy, że w tym roku z uwagi na pandemię orga-
nizator zawodów, Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyj-
ne, postanowiło przenieść rozgrywki halowej ligi piłki nożnej 
na otwarte boiska. Mecze rozgrywane są na orlikach przy ul. 
Sienkiewicza oraz ul. Okulickiego. W zawodach  rywalizuje 
17 drużyn. Drużyny rozgrywają spotkania systemem każdy 
z każdym. Rozgrywki potrwają do marca 2021 r. Obecnie 
ze względu na obowiązujące obostrzenia spotkania rozgrywa-
ne są bez udziały publiczności. Wyniki na bieżąco umieszcza-
ne są na profilu facebookowym Strzelińskiego Centrum Spor-
towo- Edukacyjnego. 

RED

Spotkania w Zimowej Lidze Orlika rozgrywane są systemem każdy z każdym

W piątek, 11 grudnia Tere-
nowy Klub Sportowy Granit 
Strzelin zorganizował Turniej 
Mikołajkowy. W tym wyda-
rzeniu uczestniczyli zawod-
nicy i zawodniczki, ale też 
działacze. 

Oficjalnego otwarcia turnie-
ju dokonała burmistrz Doro-
ta Pawnuk, a w tej ceremonii 
uczestniczyła też m.in. dyrek-
tor PSP nr 5 Grażyna Ziół-
kowska. Życzyły uczestnikom 
turnieju, udanej zabawy oraz 
zdrowych i spokojnych Świąt 
Bożego Narodzenia i szczęśli-
wego nowego roku. Po sporto-
wej rywalizacji wszyscy uczest-
nicy otrzymali upominki.

Turniej był rozgrywany 
w ramach działań profilakty-

 W zawodach uczestniczyło 14 zawodników i zawodniczek Turniej oficjalnie otworzyła burmistrz Dorota Pawnuk

Sportowe Mikołajki naszych tenisistów
ki uzależnień we współpracy 
z gminą i PSP nr 5. Dzia-
łanie składało się z 2 eta-
pów. Pierwszym był Turniej 
Mikołajkowy z nagrodami 
niespodziankami (turniej we-
wnętrzny dla 14 zawodników 
i zawodniczek  klubu). Z uwa-
gi na pandemię nie zapraszano 
nikogo z zewnątrz. Zawodni-
cy losowali kolejność wyboru 
nagród - sprzętu do tenisa 
stołowego. Kolejność na tur-
niejowym podium była nastę-
pująca: 1. Stanisław Wnęk. 2. 
Krzysztof  Wnęk, 3. Kacper 
Głazowski. Drugim etapem 
całego przedsięwzięcia było 

szkolenie dotyczące profilak-
tyki uzależnień, które popro-
wadził  terapeuta i zawodnik 
TKS Granit Andrzej Bald.

- Za pomoc w organiza-

cji serdecznie dziękujemy: 
Burmistrz Dorocie Paw-
nuk, Dyrek-
tor PSP nr 
5 Grażynie 

Ziółkowskiej oraz prezes 
TKS Granit - Alicji Tosik – 

powiedział Filip Muszyński, 
trener TKS Granit.  

RED

Mike wygrywa przez KO
W sobotę, 12 grudnia w Gliwicach odbył się turniej bokserski, w którym wystartował zawod-
nik Boxing Klub Strzelin Mike Drużga. 


